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سؼيذ شفيؼا ،وازؾٙاظ ازؾد دا٘ؿٍا ٜؾالٔ ٝطثاطثايي
محمذػلي شفيؼا ،دا٘ؿياز ٌسٟٙٔ ٜٚدغي قٙايؽ دا٘ؿٍا ٜؾّٓ  ٚقٙؿت ايساٖ
غالمرضا کاظميان ،اغتادياز ٌسٔ ٜٚديسيت دِٚتي دا٘ؿٍا ٜؾالٔ ٝطثاطثايي
چکيذه
ٌػتسؼ ش٘دٌي ؾٟسي ،تاؾث تجٕؽ ٞس چ ٝتيؿتس ٔٙاتؽ  ٚأىا٘ات دز ؾهٟسٞا ؾهد ٜاغهت .دغهتياتي ته ٝتغهتا٘ٞٝهاي
ٔطّٛب وٕي تساي ش٘دٌي دز ؾٟس ،تٔ ٝسٚز تٛج ٝغاوٙاٖ  ٚپطٞٚؿٍساٖ زا ت ٝويفيت ش٘دٌي ؾٟسي جّة ٕ٘ٛد ٜاغت.
تؿدد  ٚتٛٙؼ ٔماالت ؾّٕي ٔٙتؿس ؾد ٜدز شٔي ٝٙويفيت ش٘دٌيؾٟسي ،يىي اش ٘ؿا٘ٞٝاي لاتُ اتىا تساي ٕ٘ايؽ ٌهسايؽ
ٔحمماٖ ت ٝايٗ ٔف ْٟٛاغت .ايٗ ٔماِ ٝتا زٚيىسد فساتحّيُ ت ٝتسزغي ٔماالت ٔٙتؿس ؾد ٜدز ٔجالت ؾّٕي -پطٞٚؿي ٚ
ؾّٕي فازغي شتاٖ ٔٙتؿس ؾد ٜتا غاَ  1389پسداخت ٝاغت .فساتحّيُ ،اتصازي اغت تهساي تجٕيهؽ ٘تهايژ پهطٞٚؽٞهاي
پساوٙد ٚ ٜدغتياتي تٍ٘ ٝسؾي جديد تساي ٌػتسؼ ٔسشٞاي دا٘ايي .پساوٙدٌي ٔطاِؿات ٘ؿاٖ ٔهيدٞهد وه ٝاغهتاٖٞهاي
ٔسوصي ،ؾٕاَ ؾسلي  ٚؾسلي تيؿتس ٔٛزد تٛجٔ ٝحمماٖ لساز ٌسفتٝا٘د و ٝايٗ تٛج ،ٝتيؿتس تٔ ٝحهُ تِٛهد ٔحممهاٖ يها
دا٘ؿٍاٜٞاي ٔحُ تحكيُ ٚاتػت ٝاغت .دز ايٗ ٔياٖ ،غسٔاي ٝاجتٕاؾي ،دزتٔهد تيؿهتس ،ؾها ُ تهٛدٖ ،زٚاتهب ٔوثهت ٚ
ٔؿٙيداز  ٚجٙػيت زاتط ٝيس ٔؿٙيدازي زا تا ايٗ ويفيت ٘ؿاٖ داد٘د .تايد تأويد وٙيٓ وٍ٘ ٝا ٜچٙد تؿهدي  ٚاغهتفاد ٜاش
ؾاخفٞاي تسويثي٘ ،مط ٝلٛت  ٚوٓتٛجٟي ت ٝاتؿاد جأؿٝؾٙاختي  ٚؾهدْ ا٘ؿىهاظ زٚايهي  ٚپايهايي٘ ،مطه ٝهؿ
پطٞٚؽٞاي ٔطاِؿ ٝؾد ٜاغتٕٙ .اً ٘يهاش ته ٝطسا هي ٔهدَ ٞهاي تهٔٛي ٙٔ ٚطثهك تها فسٙٞهً ايسا٘هي تهساي ٞهدايت
پطٞٚؽٞاي تيٙد ٜتٛقئ ٝيٌسدد.
واشههاي کليذي :ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي ،فساتحّئُ ،ماالت فازغي شتأٖ ،تغيسٞاي ٔستثب ،زٚؼ تحميك



٘ٛيػٙدٔ ٜػؤ09123101539 :َٚ

Email: Iran_ltd@yahoo.com

22
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مقذمه
دز پي تحٛالت ٔستثب تها قهٙؿتيؾهدٖ  ٚافهصايؽ إٞيهت

جٕؽتٙدي ٔؿ كي تس اغاظ ٚا هد ٔطاِؿهات ا٘جهاْ ؾهدٜ
اقُ ؾٛد.
ايٗ پطٞٚؽ تا ٞد

تٛغؿ ٝالتكادي  ٚوٛتهاٞي دز لثهاَ ازشؼٞهاي ٔحيطهي ٚ

دغتٝتٙدي  ٚؾٙاغهايي يافتهٞٝهاي

اجتٕاؾي« ،ويفيت ش٘دٌي» تا ٔحٛز لسازدادٖ تٛغؿٝاجتٕاؾي

تحميكٞاي ا٘جهاْ ؾهد ٜدزتهاز ٜويفيهت ش٘هدٌي ؾهٟسي دز

ت ٝؾٛٙاٖ ؾاخكهي تهساي ازشيهاتي غياغهتٞهاي تٛغهؿٚ ٝ

ٔماالت ؾّٕي -پطٞٚؿي ٘ ٚيص يس ؾّٕي -پطٞٚؿي فازغهي

زٚيىسدي تساي اقالح ؾسايب اجتٕاؾي ٔؿسفي ؾد .اغهتفادٜ

شتاٖ قٛزت ٌسفت ٝاغت .تهسايٗ اغهاظ ،پهع اش ؾٙاغهايي

اش ايٗ ٔف ْٟٛت ٝدٚزاٖ ي٘ٛاٖ لديٓ  ٚازغهط ٛتهاش ٔهيٌهسدد

ٔماالتي و ٝطي غاَٞاي اخيس ٔػهتميٕاً ته ٛٔ ٝهٛؼ ٔهروٛز

( فازي  ٚأيهدي .)1 :1388 ،هٛشٜٞهاي التكهادي ،اجتٕهاؾي،

پسداختٝا٘دٔ ،ثها٘ي ٕ٘٘ٛهٌٝيهسي ،زٚؼؾٙاغهي ،زٚؼٞهاي

ٔحيطههي  ٚپصؾههىي تهه ٝفساخههٛز ٘ياشٞههاي ت ككههي ،تههٝ

جٕههؽتٚزي دادٜٞهها ،ؾههاخفؾٙاغههي ،اتصازٞههاي تحّيّههي،

ٌػتسدٌي ايٗ ٔف ْٟٛيازي زغا٘دٜا٘هدٚ .زٚد ٔفٟه ْٛويفيهت

ٔتغيسٞاي ٔستثب ٘ ٚتايژ ت ٝدغت تٔهد ٜته ٝؾٙهٛاٖ دادٜٞهاي

ش٘ههدٌي تهه ٝههٛشٜٞههاي تس٘أههٝزيههصئ ،ههديسيت ،طسا ههي،

خاْ ايٗ تحميك اغتفاد ٜؾد٘دٔ .ماِه ٝپهع اش ٔؿسفهي ٔثها٘ي

جأؿٝؾٙاغهي  ٚالتكهاد ؾهٟسي تاؾهث غهاخت  ٚتؿسيه

٘ػسي ،زٚؼ تحميك ،تحث  ٚتسزغي يافتٞٝا ،ت٘ ٝتيجٌٝيهسي

ٔف ْٟٛويفيت ش٘دٌي ؾٟسي ؾهد ٜاغهتٔ .طاِؿهات ويفيهت

 ٚازائ ٝپيؿٟٙادٞا ٔيپسداشد.

ش٘دٌي ؾٟسي ٔيتٛا٘د شٔيٝٙغاش ؾٙاغايي ٘ٛا ي ٔػهأِٝداز،
اِٛٚيهتٞهاي تها إٞيههتتهس ش٘هدٌي ؾهٟس٘ٚداٖ ،ؾٙاغههايي

مثانينظري

ٔتغيسٞاي ٔداخٌّٝهس ٔ ٚيها٘جي  ٚؾّهُ ٘از هايتي ٔهسدْ اش

کيفيت زنذگي شهري

خههدٔات ٔههديسيت ؾههٟسي تههٛد ،ٜاتههصاز ٔٙاغههثي تههساي

تٚ ٝاغط ٝپيچيهدٌي ٔٛجهٛد دز دٚ ٚاض ٜويفيهت  ٚش٘هدٌي،

غياغتٕدازاٖ ٔ ٚحمماٖ ؾهٟسي ته ٝػهاب تيهد (ز هٛا٘ي ٚ

تؿسي

جأؿي تساي ويفيت ش٘دٌي ٚجٛد ٘هدازد .ويفيهت زا

ٕٞىازاٖ .)89 : 1388 ،أا تساي اغهتفاد ٜاتصازٌ٘ٛه ٝاش ٔطاِؿهات

ٔيتٛاٖ ٔطاتمت  ٚغهاشٌازي وهاال يها خهدٔت تها ٘ياشٞها ٚ

ا٘جاْ ؾد ،ٜدغتياتي ت ٝاجٕاؾي لاتُ اتىا ع ٔهيؾهٛد ،دز

ا٘تػازات ٔؿتسياٖ دا٘ػت .ايٗ غاشٌازي تا ٘يهاش ٔؿهتسياٖ دز

اِي و ٝسٚزي اغت ،تٕأي تفاٚتٞاي تأييد ؾهدٔ ٜيهاٖ

اتؿاد ٞصيٙه ٝتٕهاْ ؾهد ،ٜدٚاْ ،لاتّيهت اطٕيٙهاٖ ،وازوسدٞها،
 ٚتؿهسي

٘تايژ اقّ ٝاش ؾٟسي ته ٝؾهٟسي ديٍهس  ٚاش ٔطاِؿهٝاي تهٝ

ٕٞػاشي ،ايٕٙي  ٚتأثيسات اجتٕاؾي لاتُ تؿسيه

ٔطاِؿ ٝديٍس ٔٛزد تٛج ٝلساز ٌيسد (جاجسٔي  ٚوّت.)6 :1385 ،ٝ

اغههت (زيهها يٞ .)909 :1388 ،سٌهها ٜوههاال  ٚخههدٔات ٔههٛزد

اغتفاد ٜاش زٚؼ فساتحّيهُ يها تحّيهُ تحّيهُٞها ،تهساي

تسزغي ،ش٘دٌي فسدي  ٚاجتٕاؾي تاؾد ،ويفيهت دزن ؾهدٜ

دغتياتي ت ٝاجتٕاؼ دز ٔجٕٛؾهٝاي ٔطاِؿهاتٔ ،هٛزد تٛقهيٝ

زا ويفيت ش٘دٌي ٔي٘أٙد .ايٗ تؿسي

تسٌسفته ٝاش "ت٘چه ٝتها

ٔحمماٖ اغهت .تهسخال ؾّه ْٛطثيؿهي  ٚدليهك وهٔ ٝثها٘ي

ت ٝاَ اش ويفيت ش٘دٌي فٕٟيد ٜؾد ٜاغهت" ٔهيتاؾهد .دز

ٔطاِؿاتي قسيحي داز٘دٔ ،طاِؿات اجتٕاؾي  ٚزفتازي ؾهأُ

ايٗ غط ويفيت ش٘دٌي تس اغاظ پطٞٚؽٞاي يطهٞٝهاي

ٔفاٞيٕي ا٘تصاؾي  ٚدز اَ تحَٛا٘د .تحميمهات اجتٕهاؾي اش

ٔ تّ  ،ؾٙاغايي  ٚاغهتفادٔ ٜهيؾهٛد

ديدٌأ ٜحمماٖ دازاي تأثيسات ٘اچيص يها خفيفهي ٞػهتٙد وهٝ

).206

جٓ ؾّٕي تأثيسات ،تمسيثاً ٘اچيص  ٚوٛچه اغهت .اغهتفادٜ
اش زٚؼ فساتحّيُ ايٗ أىهاٖ زا فهسا ٓٞخٛاٞهد غهاخت تها

(Schalock, 2004 : 204-

ٔحممههاٖ  ٚپطٞٚؿههٍساٖ تههساي تٛقههي

 ٚتؿههسي

ٚالؿيتٞا اش زٚيىسدٞهاي ٔتفهاٚتي اغهتفادٔ ٜهيوٙٙهد .ايهٗ
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فساتحّيُ زٚؼ ٘ ٚتايژ پطٞٚؽٞاي ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي دز ايساٖ

زٚيىسدٞهها اش پههازدايٓٞهها  ٚطههسش ٍ٘ هسؼ تٟ٘هها ٘ػههثت تههٝ

ش٘دٌي ،تسٌسفت ٝاش "ت٘چ ٝدز اَ فٕٟيهد ٜؾهدٖ اش ويفيهت

ٔٛلؿيهتٞهاي اجتٕهاؾي  ٚالتكهادي ٘ؿهأت ٌسفته ٝاغههت.

ش٘دٌي اغت" ٔيتاؾهد .دز ايهٗ ديهدٌا ٜتٕسوهص اقهّي تهس

زٚيىسدٞاي اجتٕاؾي دٌٚا٘ٝاي ٘ػهثت ته ٝويفيهت ش٘هدٌي

ؾاخف ؾٙاغي چٙد تؿدي ،ؾٙاغايي پيؽتيٙهي وٙٙهدٜٞهاي

ٚجٛد دازد و ٝؾأُ ؾأّيتٌسايي  ٚغهاختازٌسايهي اغهت.

ويفيت ش٘دٌي  ٚتأثيسات خكٛقيات فسٍٙٞي  ٚؾٕٔٛي تهس

دز زٚيىسد ؾأّيتٌسا ،ويفيت ش٘دٌي ٔتأثس اش تثاز ذي٘فؿهاٖ

٘تايژ غٙجؽ ويفيت ش٘دٌي اغت .تٙهاتسايٗ تهالؼ تهس ايهٗ

دز غاختازياتي فستيٙدٞاغت .تٙهاتسايٗ ،تأويهد تهس فسدٌسايهي

اغت تا ٔفٟٔٛي ميمي تها ٔال ػهات ٔحّهئّ -هي ٔهٛزد

داؾت ،ٝجأؿ ٝزا جٕهؽ جثهسي افهساد تٖ ٔهيدا٘هد ( فهازي ٚ

غههٙجؽ لههساز ٌيههسد

 .(Schalock,جههد1 َٚ

اتساٞيٕههي .)31 :1385 ،أهها زٚيىههسد غههاختازٌسايي تهها ٍ٘ههاٞي

٘ؿاٖدٙٞد ٜزٚيىسدٞاي فسؾي  ٚخالق ٝد ٚزٚيىسد ؾأّيتي

چٙدتؿدي ،جأؿ ٝزا ت ٝؾٛٙاٖ يه وُ تسزغي ٔيوٙد ( فهازي

 ٚغاختازي اغت.

 ٚأيههدي .)41 :1388 ،ايههٗ ٌ٘ٛهه ٝتٛقههي

رویکرد
ؾأّيتي

غاختازي

رویکرد فرػي
ٔطّٛتيتٌسايي
ازشؼٞاي ؾاْ
٘ياشٔحٛز
لاتّيتي
دياِىتيه دٔٛوساتيه
ويفيت فساٌيس ش٘دٌي
ويفيت اجتٕاؾي

)2004 : 206-210

 ٚتؿههسي ويفيههت
جذول  -1رویکردهاي نظري ته کيفيت زنذگي
اساض انتخاب گسینهها

تيؿتسيٗ ِرت تساي تيؿتسيٗ تؿداد افساد
ؾاليك تٌاٞا٘ ٝافساد
أٛز ٚالؿي فسدي ٔوُ ٘ياشٞاي اغاغي
تشادي  ٚلاتّيتٞاي فسدي
تشادي ،تساتسي  ٚا٘ػجاْ
تٛج ٝتيؿتس ت ٝؾٛأُ جٕؿي
أىا٘ات  ٚتٛا٘ايي ٔاِي  ٚزٚاتب اجتٕاؾي

محوریت

ِرت طّثي
ازشؼٞاي ا٘تصاؾي
ازشؼٞاي ٚالؿي
لاتّيتٞاي فسدي
فسدٌسايي  ٚجٕؽٌسايي
زفا ٜذٙٞي  ٚؾيٙي تٕٞ ٝسا ٜاٞدا اجتٕاؾي
تٟثٛد ٕٞثػتٍي اجتٕاؾي ٔ ٚثازش ٜتا ٔطسٚديت

ٔأخر  :تسٌسفت ٝاش  :فازي  ٚأيدي ٚ 1388 ،فازي  ٚاتساٞيٕي1385 ،

تيؿتسيٗ تثييٗٞاي قٛزت ٌسفتٔ ٝسته ٛته ٝهٛشٜ

 .)43 :1389جهههد٘ 2 َٚؿهههاٖ دٙٞهههد ٜخالقهههٝاي اش

پصؾىي اغت  ٚتٙياٖ ٘ػسي ايٗ ٔف٘ ْٟٛياشٔٙد تٛغؿٚ ٝ

زٚيىسدٞاي زايژ دز يط ٝويفيت ش٘دٌي ؾٟسي اغت.

ٌػتسؼ تيؿتس ٔثا٘ي ديدٌاٞي اغت ( ٔ تهازي ٘ ٚػهسي،

رویکرد و حوزه ػلمي
فّػفي
التكادي
شيػتؾٙاختي
زٚاٖؾٙاختي
زٚاٖؾٙاغي اجتٕاؾي
ٔحيطي

جذول  -2رویکردها و حوزههاي ػلمي سنجش کيفيتزنذگي
اتؼاد مورد تأکيذ در کيفيت زنذگي
زيؿٞٝاي فىسي  ٚؾٛأُ ٔؤثس تس خؿٛٙدي  ٚزفا ٜا٘ػاٖ
تٙدزغتي تا ٍ٘ا ٜفايدٌٜسايي
ؾٛأُ جػٕي  ٚشيػتي پيدايؽ وجسٚيٞا
زؾد وأُ ؾ كيت تٔ ٝوات ٝؾأُ اقّي ويفيت ش٘دٌي
وٙؽٞاي ٔتماتُ اجتٕاؾي دز ٔحيب اقّي تحميك
ٔحيب واِثدي ،تػتسي اغت تساي غاخت  ٚادزان ويفيت ش٘دٌي
ٔأخر جد :َٚتسٌسفت ٝاش ٔ :تازي ٘ ٚػسي1389 ،
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أهها د ٚزٚيىههسد اغههىا٘ديٙاٚيايي يهها ؾيٙههيٌسايههي،
تٔسيىايي يا ذٙٞيٌسايي ٘يص دز ٔياٖ ٔحمماٖ تػياز ٔسغْٛ
اغههت .تسخههي تؿسيه

ذٙٞههي ويفيههت ش٘ههدٌي زا تػههياز

لدٔتداز غٙجؽ ويفيهت ش٘هدٌي ،ازشيهاتي ز هايتٕٙدي
افساد ت ٝؾٛٙاٖ ؾاخكي ٔستثب تا ويفيهت ش٘هدٌي اغهت
).(Lansing & Marans, 1969

دٔٛوساتيه دا٘ػتٝا٘هد ،شيهسا ته ٝجهاي ت٘ىهٔ ٝت ككهاٖ

تحثٞاي ٔتٙالضي دزتاز ٜؾدت زاتطهٔ ٝيهاٖ ويفيهت

ا ػاظ خٛد زا ٔؿياز لضهاٚت لهساز دٙٞهد ،ا ػهاظ ٚ

ش٘دٌي ؾيٙي  ٚذٙٞي ٚجٛد دازد .تهساي ٔوهاَ ،تستهٚ 2ٖٛ

ادزان ٔسدٔي زا ؾاخف لهساز دادٜا٘هد

ٕٞىازاٖ اثثات ٕ٘ٛد٘د و ٝزاتط ٝلٛي ٔياٖ ايهٗ د ٚدغهتٝ

(Diner and Oishi,

) ،2000أا ويفيت ؾيٙهي ش٘هدٌي وه ٝته ٝؾهسايب تيس٘ٚهي

اش ؾهاخفٞهها ٚجههٛد دازد ،دز ههاِي وههٔ ٝهههوههسيٚ 3

ش٘دٌي اؾاز ٜدازد ،ا٘ؿىاظدٙٞدٚ ٜالؿيات لاتُ ٔؿاٞدٚ ٜ

ٕٞىازاٖ ايٗ زاتط ٝزا ؿي

ازشيهاتي وسد٘هد (ز هٛا٘ي ٚ

ّٕٔٛظ اغت .ؾاخفٞايي ٔوُ ٔيصاٖ تحكيالتٔ ،يهصاٖ

ٕٞىهازاٖ .)95 :1388 ،تٕايص ٔيهاٖ ويفيهت ش٘هدٌي ؾيٙهي ٚ

طالق  ٚتساوٓ جٕؿيت اش ايٗ لثيُا٘دٚ .الؿيت ايٗ اغت

ذٙٞههي ٕٞچه ٖٛاخههتال

تههيٗ زفتههاز  ٚادزان يهها د٘يههاي

و ٝويفيت ش٘دٌي افساد تد ٖٚدز ٘ػس ٌسفتٗ ذٙٞيهتٞهاي

ٔتفاٚت ٔياٖ وٕيت  ٚويفيت اغت .تٙاتسايٗٞ ،س وداْ تهٝ

تٟ٘هها ٘ػههثت تهه ٝش٘ههدٌي ،يههس لاتههُ غههٙجؽ اغههت ٚ

تٟٙايي  ٚتا يىديٍس تػهتس ٔٙاغهثي تهساي تحّيهُ ويفيهت

ؾاخفٞاي ؾيٙي دز اِي وه ٝپايهايي تهااليي داز٘هد ،اش

ش٘دٌي ت ٝػاب ٔهيتيٙهد

 .(Mukherjee,جهد3 َٚ

لاتّيت اطٕيٙاٖ پهاييٙي تهساي غهٙجؽ تٟصيػهتي ا٘ػها٘ي

خالقٝاي اش خكٛقهيات غهٙجؽٞهاي ذٙٞهي  ٚؾيٙهي

تسخٛزداز٘ههد

)2000: 34

 .(Foo,دز ايههٗ ٔيههاٖ ،زٚيىههسدي

)1989

ويفيت ش٘دٌي اغت.

ٔيا٘ٝز ٚيا تسويثي ٘يص ٚجٛد دازد .شاج  1يىي اش ٔحممهاٖ

تا تسوية ؾاخفٞاي ؾيٙي  ٚذٙٞهي ،ويفيهتش٘هدٌي

ايٗ زٚيىسد اغت وه ٝؾهسايب ؾيٙهي ش٘هدٌي افهساد زا تها

ا٘ؿىاظدٙٞدٔ ٜيصاٖ دغتسظپريسي تجٟيهصات ٘ ٚياشٞهاي

ازشياتي ذٙٞيات تٟ٘ا ت ٝقٛزت ٕٞصٔاٖ ٔٛزد تٛج ٝلهساز

لاتُ ِٕع دز وٙاز ا ػاغات  ٚادزاوات فهسدي  ٚاجتٕهاؾي

ٔههيدٞههد ( ياث٘ٛههد .)25-24 :1388 ،تسخههي ٔؿتمد٘ههد تههساي

اغت .تٚ ٝاغط ٝپيچيدٌي تسوية ايٗ دٔ ٚؤِفهٕٞ ،ٝهٛازٜ

غٙجؽ ويفيت ش٘دٌي ذٙٞي ،پسغهيدٖ ادزاوهات افهساد اش

تؿسي

قحي ويفيهت ش٘هدٌيٚ ،اتػهتٍي ٔػهتميٕي تهٝ

ش٘دٌي وفايت ٔيوٙهد  ٚايهٗ ٘هٛؼ اش ؾهاخفٞها تهساي

فس ٚ ًٙٞازشؼٞاي ٔسغ ْٛجأؿ ٝداؾت ٝاغت .ؾهٟس تها

تس٘أهههٝزيهههصي  ٚغياغهههتٍرازي٘ ،ػهههثت تهههٝ

ؾههدٔ ٚ ٜسوصيههت تجٕههؽ

اٞهههدا

دازا تههٛدٖ ٔحههدٚد ٜتؿسيهه

ؾاخفٞاي ؾيٙي دز ازجحيت لساز داز٘دٞ .س چٙهد ايهٗ

ٌههسٜٞٚههاي اجتٕههاؾي ،غههاش٘د ٜفسٙٞههًٞههاي خههاـ

تأويد ٚ ٓٞجٛد دازد وه ٝؾهاخفٞهاي ذٙٞهي اش پايهايي

ؾٟس٘ؿيٙي اغت .اش غٛيي فسْ ،ؾهىُ ،جغسافيها ،اٍِهٛي

وٕتس  ٚلاتّيت اطٕيٙاٖ تيؿهتسي

تسخٛزداز٘هد (Das, 2008:

تٛغههؿ ،ٝجٕؿيههت ،غياغههتٞههاي ؾٕههٔٛي  ٚتازي چههٝ

)ٛٔ .298ازدي ٘ػيس ازشياتي فسد اش ثٕست ؿي تهالؼٞهاي

ؾىٌُيسي ؾٟسٞا ،دز غاخت تِٕاٖٞهاي ٔتٕهايص ؾهٟسي

خا٘ٛاد ٜتساي تٟثٛد ش٘دٌي فسدي  ٚا ػاظ ٚي اش ٔيصاٖ

٘مؽتفسيٗا٘د .تٙاتسايٗ ،ؾىٌُيسي ويفيت ش٘دٌي ؾهٟسي

پايٕههاَ ؾههدٖ مههٛق فههسدي دز جأؿهه ،ٝاش جّٕههٝ

اش ؾٟسي ت ٝؾٟس ديٍس تا تفاٚتٞهايي ٕٞهسا ٜاغهت .تهٝ

ؾاخفٞاي ذٙٞي ويفيهت ش٘هدٌي ته ٝؾهٕاز ٔهيز٘ٚهد

ٕٞيٗ ؾّت" ،ت٘چ ٝتا ت ٝاَ اش ويفيهت ش٘هدٌي دا٘ػهتٝ

(ٔ تازي ٘ ٚػسي .)133 :1389 ،يىي اش غٙتٞهاي ٔسغهٚ ْٛ
Wolfgang Zap
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فساتحّيُ زٚؼ ٘ ٚتايژ پطٞٚؽٞاي ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي دز ايساٖ

٘ؿد "ٜت ٝپيأدٞاي ٘اؾٙاخت ٝوٛتا ٚ ٜتّٙدٔدت اقهّ ٝاش

غاشٔا٘ي ٔ ٚحهيب ؾهٟسي ،يسلاتهُ غهٙجؽ  ٚؾهٙاخت

تغييسات تس٘أٝزيصي ؾهد ٜؾهٟسي ٔهستثب اغهت .فستيٙهد

اغت).(Schalock, 2004 : 211-213

ايجاد ويفيت ش٘دٌي ،تدِ ٖٚحاظ وسدٖ اليٞٝهاي فهسدي،
جذول -2مشخصات روشهاي سنجش کيفيت زنذگي
روش سنجش کيفيت زنذگي

ایراد

تأکيذ

ؾيٙي

غٙجؽ أىا٘ات ،تجٟيصات  ٚؾسايب تيس٘ٚي

پايايي پاييٗ

ذٙٞي

ادزاوات فسدي  ٚجٕؿي اش ويفيت ش٘دٌي

لاتّيت اطٕيٙاٖ پاييٗ

ؾيٙي  ٚذٙٞي

تسويثي اش مايك خازجي  ٚذٙٞيتٞاي فسدي

ٚاتػت ٝت ٝتسوية ؾاخفٞاي ذٙٞي  ٚؾيٙي

فراتحليل

غادٌي دز وػهة تٌهاٞي اش ٔتغيسٞها  ٚزٚاتهب فيٕهاتيٗ،

غههؤاَٞهها  ٛٔ ٚههٛؼٞههاي تهها إٞيههتٕٞ ،ههٛاز ٜتٛغههب

إٞيت ايٗ اتصاز تحميك زا افصايؽ داد ٜاغت (٘هاطك پهٛز ٚ

پطٞٚؿي تثديُ ت ٝتحميك ؾدٜا٘هد ،أها

فيسٚشتتادئ .)169 :1384 ،طاِؿ٘ ٝتايژ ،يافتٞٝا ٘ ٚػسيٞٝا تها

دزيافتي جأؽ اش تٕأي ايٗ ٔطاِؿهات ،وهازي ٞصيٙهٝشا ٚ

زٚيىسدي ؾٕدتاً ا٘تمادي اش خكٛقيات تهازش ايهٗ زٚؼ

ٚلتٌيس اغت .ت ٝطٛز خاـٔ ،طاِؿات اجتٕاؾي وه ٝتهٝ

اغههت (ٚدادٞيههس .)37 :1389 ،ايههٗ زٚؼ تهه ٝؾٙاغههايي

ٚاغط ٝؾسايبٛٔ ،لؿيتٞا ٔ ٚتغيسٞاي ٔتؿدد ٔداخٌّٝهس،

ؾىا ٞاي ؾّٕي  ٚتجٕيهؽ ٔطاِؿهات ا٘جهاْ ؾهد ٜخهتٓ

تا دأٌ ٝٙػهتسدٜاي اش ٘تهايژ  ٚيافتهٞٝها ٕٞساٙٞهد ،فالهد

ٔيٌسددٔ .سا ُ ٞفتٍا٘ٝاي تهساي ا٘جهاْ يهه فساتحّيهُ

خاقهيت ا٘ثاؾههتٍي ٘تهايژ ٞػههتٙد .فساتحّيهُ تهه ٝؾٙههٛاٖ

ٔسغ ْٛاغت :دز ٔس ّ ٝا َٚا٘ت هاب ٔ ٛهٛؼ  ٚتؿسيه

اتصازي ٔٙاغة تساي غاخت اجٕاؾي ٔٙطمي اش ٔطاِؿهات،

ٔتغيس تحميك لهساز دازدٕٟٔ .تهسيٗ الهداْ دز ايهٗ ٔس ّهٝ

زٚؼ تههاشٜاي تههساي جٕههؽتٙههدي  ٚدزن ٔجٕٛؾههٝاي اش

تحميهك اغهت .دز ٔس ّهٝ

ٌسٜٞٚاي ٔ تّ

ٔؿ فؾدٖ دٚد  ٚاٞدا

تحميههك ،ؾٙاغههاييٌ ،ههسدتٚزي ٚ

پطٞٚؽٞا دز ٛشٜاي خاـ ت ٝػاب ٕ٘يتيهد .چيهصي

د ،ْٚتههس اغههاظ ٞههد

و ٝيه تحميك فساتحّيُ ٔد٘ػس دازد ،جٕؽتٚزي يافتٞٝاي

تّ يف ٔطاِؿات ا٘جاْ ٔيٌيهسد .دز ايهٗ ت هؽٟ٘ ،ايتهاً

پطٞٚؿي اش ٔطاِؿات ٔتؿهدد  ٚپساوٙهد ،ٜتهساي تسويهة ٚ

تؿدادي ٔٙثؽ ٔؿتثس تها تٛجه ٝتهٞ ٝهد

تحميهك ا٘ت هاب

يىپازچٝغاشي  ٚدغتياتي ت ٝيافتٞٝاي جديد اغت (قهديك

ٔيٌسدد .دز ٔس ّ ٝغ ْٛو ٝتا فيؽتسدازي يا فيّتسغهاشي

غسٚغتا٘ي .)68 :1379 ،تسايٗ اغهاظ ،فساتحّيهُ زٚؾهي اغهت

ٔحتٛيات ٔٙاتؽ ٕٞسا ٜاغهت ،ته ٝدغهتٝتٙهدي يافتهٞٝها ٚ

تههساي تجصيهه ٚ ٝتسويههة ٚا ههدٞاي تحّيههُ تههساي كههَٛ

ازشياتي  ٚتاشتفسيٙي تٟ٘ها خهتٓ ٔهيؾهٛد .دز ايهٗ ت هؽ

ؾٙاخت اش ٔجٕٛؾٙٔ ٝػجٓ يا يسٔٙػجٓ اش ٔثها٘ي ؾّٕهي ٚ

ٔطاِؿات ٚزٚدي تٔ ٝجٕٛؾٝاي اطالؾات دغتٝتٙدي ؾدٜ

غاشٜٞهاي پطٞٚؿهي )ٚ . (Doyle, 2003: 323ا هد تحّيهُ دز

تثديُ ٔيؾ٘ٛد و ٝأىاٖ تاشتيٙي  ٚاغت ساج ٘تهايژ زا تهٝ

زٚؼ فساتحّيههُٔ ،طاِؿههات  ٚپههطٞٚؽٞههاي ٔههستثب تهها

ٕٞسا ٜدازد .دز ٔس ّه ٝچٟهازْ تها اغهتفاد ٜاش يافتهٞٝهاي

ٔٛ ٛؼ خاقي اغت (لا ي طثاطثايي ٚ ٚدادٞيهس.)39 :1389 ،

ٔس ّه ٝپيؿههيٗ ،أىههاٖ دغهتٝتٙههدي يافتهٞٝها تههس اغههاظ

تٛا٘ايي ازائ ٝجٛاب تٍٙٞ ٝهاْ وهٓ تهٛدٖ جهٓ ٕ٘٘ٛهٚ ٝ

زٚؼٞههاي تٔههازي ،تسزغههي تفههاٚتٞههاي زٚؼؾٙاغههي،

جأؿٝؾٙاغي وازتسدي ،غاَ تيػت  ٚچٟازْ ،ؾٕاز ٜپياپي ( ،)50ؾٕاز ٜد ،ْٚتاتػتاٖ 1392
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ؾٙاخت تٛٙؼ تشٔه ٖٛفس هيٞٝها ٔ ٚمايػه٘ ٝتهايژ فهسآٞ
ٔيٌسددٔ .س ّ ٝپٙجٓ ت ٝتؿسي

 ٚتسوية ٘تايژ ت ٝدغهت

پساوٙدٌي تؿداد ٔطاِؿات ته ٝتفىيهه اغهتاٖٞهاي ايهساٖ
اغت.

تٔد ٜاختكاـ دازد ٔ ٚس ّ ٝؾؿٓ تها تطثيهك  ٚتسويهة

تسزغههيٞهها ٘ؿههاٖ داد وههٔ ٝحههُ تِٛههد ٘ٛيػههٙدٌاٖ،

٘تايژ ت ٝدغهت تٔهد ،ٜشٔيٙهٍ٘ ٝهازؼ ٌهصازؼ زا فهسآٞ

دغتسغي ٔٙاغة ت ٝتٔاز يا ٕ٘ٞٝ٘ٛها  ٚيها دا٘ؿهٍأ ٜحهُ

ٔيغاشد .تٙاتسايٗ ،دز ٔس ّٞ ٝفتٓ ٍ٘ازؼ ٌصازؼ ،تفػيس

تحكيُ ،ؾٛأُ وّيدي تساي ا٘جاْ تحميك دز ٕ٘٘ٛهٞٝهاي

٘ ٚمد ٘تايژ قٛزت ٔهيٌيهسد (لا هي طثاطثهايي ٚ ٚدادٞيهس،

ٔٛزدي ت ٝػاب ٔيتيٙدٕٙ .اً ٔطاِؿهٝاي دز ؾهٟسٞاي

 .)146-74 :1389دز ٞس يه اش ٔسا ُ تحميك ،تٟسٌٜيسي اش

وٕتس تسخٛزداز ٔؿاٞدٍ٘ ٜسديد.

٘ػسات خثسٌاٖ زاٞىازي ٔىُٕ ٞ ٚدايت وٙٙد ٜت ٝؾهٕاز
ٔيتيد و ٝويفيت  ٚازشؼ تحميك زا ٕا٘ت ٔيٕ٘ايد.

دز ايٗ تحميك ٔماالت ؾّٕهي -پطٞٚؿهي تهٔ ٝمهاالتي
اطالق ؾد ٜاغت وه ٝدز ٘ؿهسيات دازاي ٔجهٛش ؾّٕهي-
پطٞٚؿههي اش ٚشازت ؾّهه ،ْٛتحميمههات  ٚفٙههاٚزي ٔٙتؿههس

روش تحقيق

ؾدٜا٘د .تٙاتسايٗٔ ،ماالت يهس ؾّٕهي– پطٞٚؿهي ٘يهص تهٝ

ايٗ تحميك و ٝاش ٘ٛؼ فساتحّيُ اغت ،ت ٝفساخهٛز ٘يهاش تها

ٔماالتي اؾاز ٜدازد و ٝدز ٔجالت فالد ايٗ ٔجهٛش ٔٙتؿهس

اغتفاد ٜاش زٚؼٞاي وّٕي  ٚويفي قٛزت ٌسفته ٝاغهت.

ؾدٜا٘د .ا٘ت اب ٔمهاالت تها تٛجه ٝته٘ ٝػهسات خثسٌهاٖ

ٔحدٚد تٛدٖ ٘ػثي ٔماالت ؾّٕي ٔٙتؿهس ؾهد ٜدز شٔيٙهٝ

قٛزت ٌسفت .ؾس ا٘ت اب ٔماِ ،ٝدازا تٛدٖ ٔٛ ٛؼ يها

ت ككي ويفيت ش٘دٌي دز ؾٟسٞاي ايسا٘ي ٘ ٚثهٛد خهب

وّيد ٚاضٜاي ٔستثب تا ؾٛٙاٖ ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي اغهت.

زإٙٞاي ٔؿ ف تساي ا٘ؿىهاظ ؾهسايب ايهٗ ٔطاِؿهات،

تٙاتسايٗ ،اش خثسٌاٖ خٛاغت ٝؾد تا تا ٔؿسفهي ٔمهاالت يها

اغتفاد ٜاش ايٗ زٚؼ تحّيّي زا ٔٙاغة جّه ٜٛداد ٜاغهت.

٘ؿسيات ٔستثب تا ٔٛ ٛؼ ،تػتس تحميك زا فهسا ٓٞغهاش٘د.

تٙههاتسايٗٔ ،جههالت تهه ٝد ٚدغههت ٝؾّٕههي -پطٞٚؿههي ٚ

پع اش تسزغهيٞهاي تىٕيّهي  ٚتٟهسٜتهسدازي اش ٘ػهسات

يسؾّٕي -پطٞٚؿي ٔطاتك جهد 4 َٚتمػهيٓ ؾهدٜا٘هد.1

خثسٌاٖ ،تؿداد ٔ 45ماِ ٝؾٙاغايي ؾد .تا تحّيهُ ٘صديىهي

جاي تأويد دازد تساي فع ويفيت يافتٞٝها ،تحّيهُ ايهٗ

ٔماالت تا ٞد

تحميكٔ ،ماالت وٕتس ٔستثب و ٝؾٕٔٛاً تهٝ

دغتٝتٙديٞا ت ٝقٛزت جداٌا٘ ٝقٛزت ٌيسد.

زؾت ٝپصؾىي اختكاـ داؾتٙد ،اش فستيٙد تحميهك هر

تسزغي پساوٙدٌي تؿداد ٔطاِؿات ا٘جاْ ؾد ٜدز ٘مؿهٝ

ٌسديد٘د ٟ٘ ٚايتهاً ٔ 27ماِهٚ ٝازد ٔس ّه ٝتحّيهُ ؾهد٘د.

اغتاٖٞاي ايساٖ ٘ؿهاٖ ٔهيدٞهد وه ٝتيؿهتسيٗ ٔطاِؿهات

ٔماالت ٟ٘ايي اش غاَ  1375تا  1389دز ٘ؿسيات فازغهي

ٔست ٛت ٝؾٟسٞاي تٟساٖ ِ ٚسغتاٖ تٛد ٜاغتٕٙ .اً تٟٙها

شتاٖ ٔٙتؿس ؾدٜا٘د ،أا ايٗ تحميك ٞيم ٔحدٚديت شٔها٘ي

اغتاٖٞاي ٔسوصي ،ؾهسلي  ٚؾهٕاِي ستهي ٔهٛزد تٛجهٝ

تساي ا٘ت اب ٔماالت ٘داؾت ٝاغت .تساي ٔطاِؿٔ ٝماالت ٚ

ٔحمماٖ لسازٌسفتٝا٘د  ٚدز غهايس اغهتاٖٞها ٞهيم ٔطاِؿهٝ

اغههت ساج تحّيههُٞهها ،ؾههاخفٞههايي ٔطههاتك جههد5 َٚ

اختكاقهي ا٘جهاْ ٘ؿههد ٜاغهت .ؾههىُ ٕ٘ 1هايؽدٙٞههدٜ

ٔؿ ف ٌسديدٜا٘د.

ؾٛٙاٖ  ٚفٟسغت تٕأي ٔماالت ٔٛزد تسزغي دز ايٗ ٔماِ ٝدز ت ؽ
ٔساجؽ لاتُ ٔؿاٞد ٜاغت.
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جذول  -4محذوده انتخاب مقاالت منتشر شذه
نوع مجالت

مجالت ػلمي -پصوهشي

صاحة امتياز

ؾّ ْٛاجتٕاؾي

دا٘ؿٍا ٜؾالٔ ٝطثاطثايي

زفا ٜاجتٕاؾي

دا٘ؿٍا ٜؾّ ْٛتٟصيػتي

قفٝ

دا٘ؿٍا ٜؾٟيد تٟؿتي

جغسافياي ا٘ػا٘ي

دا٘ؿٍا ٜتٟساٖ

ؾٛٙاٖ ٔجالت ٔدزظ ؾّ ْٛا٘ػا٘ي – تس٘أٝزيصي  ٚتٔايؽ فضا

دا٘ؿٍا ٜتستيت ٔدزظ

ٔطاِؿات ؾٟسي ٙٔ ٚطمٝاي
جأؿ ٝؾٙاغي وازتسدي

مجالالالت ػلمالالي غيالالر
ػلمي -پصوهشي
پههطٞٚؽ  ٚتس٘أههٝزيههصي
ؾٟسي
پطٞٚؽٞاي اجتٕاؾي

تؿداد ٔماالت

دا٘ؿٍا ٜتشاد اغالٔي

جغسافيهههها ٔ ٚطاِؿههههات
ٔحيطي
جػتازٞاي ؾٟسغاشي

ت ؽ خكٛقي

فكّٙأٔ ٝديسيت ؾٟسي

غاشٔاٖ ؾٟسدازيٞا

دا٘ؿٍا ٜاقفٟاٖ

ادتيات  ٚؾّ ْٛا٘ػا٘ي
ؾّ ْٛاجتٕاؾي

دا٘ؿٍأ ٜؿٟد

جغسافيا  ٚتٛغؿٝ

دا٘ؿٍا ٜشاٞداٖ

ٛٞيت ؾٟس

دا٘ؿٍا ٜتشاد

17

صاحة امتياز

٘ؿسي ٝؾٛزاٞا

10

شکل -1تؼذاد مطالؼات انجام شذه ته تفکيک استانها

ؾههههٛزاي ؾههههاِي
اغتاٖٞا
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جذول  -5اتؼاد و شاخصهاي راهنما تراي تجسیه مقاالت
شاخصها

اتؼاد
زٚؼ تحميك

٘ٛؼ پطٞٚؽ ،زٚؼ تحميك ،فٗ جٕؽتٚزي دادٜٞا

زٚؼ ٌٕ٘ٝ٘ٛيسي

زٚؼ ٌٕ٘ٝ٘ٛيسي ،تؿداد ٕ٘ٞٝ٘ٛأ ،ؿ ف تٛدٖ تؿداد ٕ٘ٞٝ٘ٛا

چازچٛب تحميك

فس ي ٝيا غؤاَٞا ،چازچٛب تحّيّي ا٘ت اب ؾد ٜتساي غٙجؽ ٔدَ

زٚايي  ٚپايايي

تياٖ زٚؼ ٔحاغث ٝپايايي  ٚزٚايئ ،مداز پايايي  ٚزٚايي ذوس ؾد ٜدز ٔماِٝ

زٚيىسد ٘ػسي

زٚيىسد اقّي ت ٝويفيت ش٘دٌي ؾٟسي ،قسا ت دز ٔؿسفي زٚيىسد

ؾاخفٞاي ذٙٞي  ٚؾيٙي ٘ٛؼ ؾاخفغاشي ،جداغاشي ؾاخفٞاي ؾيٙي  ٚذٙٞي ٘ ٚتيجٌ ٝيسي ٔجصا
اتؿاد اقّي تحميك

ٔحيطي -خدٔاتي ،اجتٕاؾي -التكادئ -حيطي ،التكادي -اجتٕاؾي

ٔتغيسٞا  ٚاتصاز تحّيُ

ٔػتمُ يا ٚاتػت ٝتٛدٖٔ ،تغيسٞاي ٕٞثػت ،ٝاتصازٞاي تحّيّي اغتفاد ٜؾدٜ

٘تايژ ت ٝدغت تٔدٜ

٘تايژ ت ٝتفىيه ؾٟسٞاي ٔٛزد تحميك  ٚتحّيُ پساوٙدٌي ٘تايژ دز وؿٛز
ٔاخر جدٍ٘ :َٚاز٘دٌاٖ

ايٗ جد َٚزإٙٞا ،تٍٙٞ ٝهاْ ٔطاِؿهٔ ٝمهاالت٘ ،مهؽ

ٕٟٔتسيٗ اتصاز ٔماالت ٔٙتؿهس ؾهد ٜدز ٔجهالت ؾّٕهي-

قافي 1اطالؾات زا تس ؾٟد ٜداؾت ٚ ٝتػتسغاش تجصي ٝيهه

پطٞٚؿي اغت ،دز اِي و ٝتهيؽ اش  60دزقهد ٔمهاالت

اغتفاد ٜاش

يسؾّٕي پطٞٚؿي تها اغهتفاد ٜاش اغهٙادٔ ،هدازن  ٚتٔهاز

ايٗ جد ،َٚتهاال تهسدٖ ويفيهت أىهاٖ تجصيه ٚ ٝتحّيهُ

ٍ٘ههازؼ يافتههٝا٘ههد .جههدٔ 6 َٚثههيٗ خالقههٝاي اش زٚؼ

ٔطاِؿات اغت.

تحميك ٔماِٞٝاي تسزغي ؾد ٜاغت.

ٔماِ ٝت ٝتؿدادي ٔؤِف ٝلاتُ تحّيُ اغتٞ .د

 75دزقد اش ٔماالت يس ؾّٕهي -پطٞٚؿهي  ٚتٟٙها 9
یافتههاي رویهاي و محتوایي

دزقد اش ٔماالت ؾّٕي -پطٞٚؿي ٞيم اؾازٜاي ت ٝزٚؼ

ٔسٚز پطٞٚؽٞاي ا٘جاْ ؾد٘ ٜؿاٖ ٔيدٞد و ٝتيؽ اش 80

ٌٕ٘ٝ٘ٛيهسي ٘داؾهتٙد .جهدٕ٘ 7 َٚايؿهي اش ٔؿ كهات

دزقد ٔماالت ؾّٕي -پطٞٚؿي ٔٛزد تسزغهي تها اٞهدا

ٌٕ٘ٝ٘ٛيسي  ٚتؿداد ٕ٘ٞٝ٘ٛاي ا٘ت هاب ؾهد ٜدز ٔمهاالت

وههازتسدي  ٚدز ٔيههداٖ ؾٕههُ تٙػههيٓ ؾههدٜا٘ههد .دز ٔماتههُ

پطٞٚؿي جازي اغت .ايٗ جد٘ َٚؿاٖ ٔيدٞد و ٝجهٓ

ا٘ؿىاظ ٔثا٘ي ٘ػسي ٚ

ٕ٘ٞٝ٘ٛا دز تاش ٜاغتا٘دازدي لساز داز٘د  ٚتحميمات ٔيدا٘ي

ٔماالت ٔسٚزي ٔؿدٚدي ،تا ٞد

ؾاخفؾٙاغي ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي طسا ي ٌسديد ٜوهٝ
اش غههط ٘ػههسي تههااليي تسخٛزداز٘ههد .غياغههت ٔجههالت
ؾّٕي -پطٞٚؿي دز جرب ٔماالت وازتسدي ،تاؾث تجٕؽ
ايٌٗ ٝ٘ٛاش ٔماالت دز ايهٗ ٘ؿهسيات اغهت .تهيؽ اش 80
دزقههد ٔمههاالت ؾّٕههي -پطٞٚؿههي اش ٘ههٛؼ تٛقههيفي ٚ
پيٕايؿي ٞػهتٙد وهٞ ٝهد
تٛقي

پيٕهايؽ ت ؿهي اش ؾهٟس ٚ

ؾاخفٞاي ويفيت ش٘دٌي زا داز٘هد .پسغؿهٙأٝ
Filter

1

ٔطاِؿ ٝؾد ٜاش ايٗ ِحاظ لاتُ اطٕيٙاٖ اغت.
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جذول  -6جسئيات روش تحقيق مقالههاي مطالؼه شذه
ػلمي پصوهشي غير ػلمي پصوهشي
جسئيات روش تحقيق
%45
%55
%17
%83
%27
%63
%0
%10
%0

%87
وازتسدي
٘ٛؼ پطٞٚؽ
%13
ٔحض
%87
تٛقيفي
زٚؼ تحميك
%13
تثييٙي
%68
پسغؿٙأٝ
اغٙاد ٔ ٚدازن %18
%7
ف ٖٛٙجٕؽتٚزي دادٔ ٜكا ثٝ
%0
AHP
%7
تسويثي

جذول  -7خصوصيات نمونهگيري مقاالت
ػلمي پصوهشي غير ػلمي پصوهشي
نمونهگيري
%41
ٔحاغث ٝؾدٜ
ٔؿ ف تٛدٖ ت ٕيٗ تؿداد ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا
%59
٘أؿ ف
%91
ٔؿ ف
زٚؼ ٌٕ٘ٝ٘ٛيسي
%9
٘أؿ ف
تيٗ  100تا %15 200
تيٗ  201تا %15 300
تيٗ  301تا %47 400
تؿداد ٕ٘ٞٝ٘ٛا
تيٗ  301تا 400
%23
تاالي 401

ت ؽ دزخٛز تٛجٟي اش ٔماالت ٔطاِؿه ٝؾهد ،ٜدازاي
چازچٛب تحّيّي اغهتا٘دازد تهٛدٔ ٚ ٜهدَٞهاي تحميهك،

%50
%50
%25
%75
%0
%100
%0

تكٛيس ٌٛيايي اش تٙياٖ تحميك ازائٕ٘ ٝهٛدٜا٘هد .جهد8 َٚ
خالقٝاي اش تٔازٞاي ايٗ ت ؽ زا ٕ٘ايؽ ٔيدٞد.

جذول  -8چارچوبهاي تحقيقي
ػلمي -پصوهشي غير ػلمي پصوهشي
چارچوب تحقيق
فس ي ٚ ٝغؤاَ
چازچٛب تحّيّي

دازد %33
٘دازد %67
دازد %75
٘دازد %25

ٔطاِؿات ٘ؿاٖ ٔهيدٞهد ،دز ت هؽ ٔمهاالت ؾّٕهي-
پطٞٚؿي تٛجٔ ٝطّٛتي ت ٝتشٔ ٖٛپايهايي قهٛزت ٌسفتهٝ
اغههت ،أهها تههيؽ اش ٘يٕههي اش ٔمههاالت ايههٗ ٌههسٞ ،ٜٚههيم
ا٘ؿىاغي اش ٔماديس پايهايي ازائه٘ ٝهدادٜا٘هد .هٕٙاً ت هؽ

%33
%67
%67
%33

ٔحدٚدي اش ٔماالت تٔ ٝػأِ ٝپايايي اتصاز غهٙجؽ تٛجهٝ
وسدٜا٘د .اِثت ،ٝاووس ايٗ ٔماالت زٚايي زا ت ٝقٛزت اؾٕاَ
٘ػههس خثسٌههاٖ دزيافههت ٕ٘ههٛدٜا٘ههد  ٚدز تٟ٘هها زٚؼٞههاي
غٙجؽزٚايي ٔوُ زٚايي غاش ،ٜوٕتس اغتفاد ٜؾد ٜاغهت.
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دز ٔمههاالت يههس ؾّٕههي -پطٞٚؿههي ا٘ؿىههاظ ٔٙاغههثي اش
ٔماديس زٚايي  ٚپايايي قهٛزت ٍ٘سفته ٝاغهت .تٙهاتسايٗ،
لضاٚت دز ٔٛزد ا٘داش ٜاثس  ٚويفيت ٔطاِؿات ا٘جاْ ؾهدٜ

تساي ا٘جاْ فساتحّيُٞاي وّٕي ،تا ٔؿىُ زٚتٝز ٚخٛاٞهد
ؾد .جد٘ 9 َٚؿاٖدٙٞد ٜخالقهٝاي اش زٚايهي  ٚپايهايي
اتصاز غٙجؽ دز ٔماالت ٔطاِؿ ٝؾد ٜاغت.

جذول  -9روایي و پایایي اتسارهاي سنجش
ػلمي -پصوهشي غير ػلمي پصوهشي
اتسار سنجش
%66
تّي
%34
پايايي دازد؟ خيس
%0
اتصاز تٔادٜ
%40
ازائ٘ ٝؿدٜ
تيٗ %10 0.69 ٚ 0.5
ٔمداز پايايي
تيٗ %30 0.79 ٚ 0.7
%10
تاالي 0.9
%27
تّي
زٚايي دازد؟
%73
خيس
%83
ازائ٘ ٝؿدٜ
ٔمداز زٚايي
تيٗ %17 0.69 ٚ 0.5

ٞس پطٞٚؽ ؾّٕي تايد تا زٚيىسدٞاي ٘ػسي ٔؿ كي
طسا ي ؾد ٜتاؾد .ايٗ چازچٛب پايٝاي اغت و ٝتحميهك
تهه ٝتٖ تىيههٔ ٝههيوٙههد  ٚؾههثىٝاي ٔٙطمههي اش زٚاتههب ٚ
تٛقهههي ٞههها زا پديهههد ٔهههيتٚزد (خهههاوي.)30 :1386 ،
پطٞٚؽٞاي ٔستثب تها ويفيهت ش٘هدٌي ؾهٟسي دازاي دٚ
زٚيىسد اقّي جأؿٝؾهٙاختي ؾهأّيتي  ٚغهاختازيا٘هد.
٘تههايژ ٘ؿههاٖ ٔههيدٞههد وهه ٝتههيؽ اش  90دزقهد ٔمههاالت،
زٚيىسدٞاي ٔؿ كي تساي تحميك ازائهٕ٘ ٝهٛدٜا٘هدٞ .هس
چٙههد دز ٔمههاالت ؾّٕههي پطٞٚؿههي تٟٙهها  6دزقههد  ٚدز
ٔماالت يس ؾّٕي -پطٞٚؿي تٟٙا  33دزقد ،ته ٝقهٛزت
ٔػتميٓ ته ٝزٚيىسدٞهاي خهٛد اؾهازٕٛ٘ ٜد٘هد ،أها ٘هٛؼ

%0
%75
%25
%100
%0
%0
%0
%0
%100
%100
%0

ا٘ت اب ؾاخفٞها  ٚاتصازٞهاي ا٘هداشٌٜيهسيٚ ،غهيّٝاي
ٔٙاغة تهساي ؾهٙاخت يسٔػهتميٓ زٚيىسدٞهاي ٔهروٛز
اغت .دز ٔياٖ ٔماالت تسزغي ؾد ،ٜزٚيىسدٞاي ؾهأّيتي
ٔٛزد تٛج ٝتيؿتس ٔحمماٖ لساز ٌسفت ٝاغت .ايهٗ زٚيىهسد
تا دازا تٛدٖ ٍ٘اٞي فسدٌسا  ٚاغتفاد ٜاش ؾاخفٞاي وٕي
 ٚؾيٙههيتههس ،اش غههٙجؽپههريسي ٔ ٚثهها٘ي ٘ػههسي تيؿههتسي
تسخٛزداز اغتٕٙ .اً غاشٔاٖٞاي جٟا٘ي تٚ ٝاغط ٝازائهٝ
ٌصازؼٞايي و ٝت ٝتٔازٞاي غاِيا٘ٚ ٝاتػهت ٝاغهت ،تاؾهث
اؾاؾٞ ٝسچه ٝتيؿهتس ايهٗ زٚيىهسد ؾهدٜا٘هد (Van Kamp,
) .Leidelmeijer, 2003 :5-14جدٕ٘ 10 َٚايي اش زٚيىسدٞاي
٘ػسي ٘ ٚح ٜٛتياٖ تٟ٘ا دز ٔماالت ٔٛزد ٔطاِؿ ٝاغت.

جذول  -11رویکردهاي نظري و نحوه تيان آنها در مقاالت
ػلمي -پصوهشي غير ػلمي پصوهشي
رویکردهاي نظري
%85
ؾأّيتي
زٚيىسد
%15
غاختازي
%6
تّي
%47
زٚيىسد ت ٝقٛزت قسي ٔؿ ف ؾد ٜاغت؟ تد ٖٚزٚيىسد
يسٔػتميٓ ٔؿسفي ؾد%47 ٜ

%85
%15
%33
%16
%51
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فساتحّيُ زٚؼ ٘ ٚتايژ پطٞٚؽٞاي ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي دز ايساٖ

تايد تٛج ٝوسد و ٝتيؽ اش ٘يٕي اش ٔطاِؿات اش زٚؼٞاي

يه اش ٔماالت ،ت ٝتفىيه ٘تهايژ تساغهاظ ؾهاخفٞهاي

تسويثي تٟس ٜتسدٜا٘د .اش غٛيي ،تحّيُ ايٙى ٝؾاخفٞهاي

ؾيٙههي  ٚذٙٞههي تٛجهه٘ ٝىسد٘ههد .تٙههاتسايٗ ؾههدْ ا٘ؿىههاظ

ذٙٞي  ٚؾيٙهي چه ٝتثهاز ٘ ٚتهايژ ٔتفهاٚتي دز زاتطه ٝتها

جداٌا٘٘ ٝتايژ تاؾث ؾهد ٜتها ؾها٘ع دغهتياتي ته٘ ٝتهايژ

ٔتغيسٞاي ديٍس داؾتٝا٘د ،تٙ ٝاي ٔثا٘ي ٘ػهسي  ٚتحّيهُ

تحّيّي اقّ ٝاش تفىيه ؾهاخفٞهاي ؾيٙهي اش ذٙٞهي

٘تايژ وٕه خٛاٞد ٕ٘ٛد ،أا دز ٔماالت ؾّٕي -پطٞٚؿي

واٞؽ ياتد .جد٘ 11 َٚؿاٖ دٙٞد ٜخالقٝاي اش  ٚؿيت

تٟٙا  21دزقد  ٚدز ٔماالت يس ؾّٕهي -پطٞٚؿهي ٞهيم

ؾاخفؾٙاغي ٔماالت اش ٘ػس ذٙٞي  ٚؾيٙي اغت.

جذول  -11چارچوب شاخص سازي مقاالت
ػلمي -پصوهشي غير ػلمي پصوهشي
شاخصهاي رهني و ػيني
%37
%13
%50
%0
%100

%25
ؾيٙي
ذٙٞي %12
٘ٛؼ ؾاخف غاشي
تسويثي %63
%21
تّي
جداغاشي تيٗ ؾاخفٞاي ذٙٞي  ٚؾيٙي ؾد ٜاغت؟
%79
خيس

دز خالَ ٔطاِؿات ٔؿهاٞد ٜؾهد وه ٝاتؿهاد ٔحيطهي،

پطٞٚؽٞاي ٔطاِؿ ٝؾدٞ ،ٜس غ ٝتؿد اقّي ذوهس ؾهد ٜزا

التكهادي  ٚاجتٕهاؾي ،ته ٝؾٙههٛاٖ ٚجه ٜٛاقهّي ويفيههت

دز ٔطاِؿات خٛد ٔٛزد تٛج ٝلساز دادٜا٘د وه ٝدز جهدَٚ

ش٘دٌي ٔٛزد تٛج ٝلهساز ٌسفتهٝا٘هد .تهيؽ اش  60دزقهد

 12لاتُ ٔؿاٞدٞ ٜػتٙد.

جذول  -12اتؼاد اصلي تحقيق مقاالت مطالؼه شذه
اتؼاد اصلي تحقيق
ٔحيطي -خدٔاتي

ػلمي -پصوهشي غير ػلمي پصوهشي
%25

%0

اتؿاد تحميك اجتٕاؾي -التكادئ -حيطي %63

%87

%12

%13

التكادي -اجتٕاؾي

يىي اش زٚؼٞاي ٔطّٛب تساي تٛغؿٔ ٝثها٘ي ٘ػهسي

ٕٟٔتسيٗ ٔتغيس دز ازتثا تا ويفيت ش٘دٌي ؾهٟسي ٔهٛزد

تحميك ،تسزغي زاتطهٔ ٝيهاٖ ٔتغيسٞهاي ديٍهس تها ويفيهت

ٔطاِؿٔ ٝحمماٖ لساز ٌسفت ٝاغتٕٙ .اً تسزغهي اخهتال

ش٘دٌي ؾٟسي اغت .تسخي اش تحميمهات ا٘جهاْ ؾهد ٜتهٝ

ٔياٍ٘يٗٞا دز ٌسٜٞٚاي جٙػيتي ،غٙي ،دزتٔدي  ٚؾسايب

د٘ثاَ تسزغي تثهاز ويفيهت ش٘هدٌي يها تأثيسپهريسي تٖ اش

تأ ،ُٞدز ٔياٖ پطٞٚؽٞا ت ٝقٛزت ٔؿتسن ا٘جهاْ ؾهدٜ

ٔتغيسٞاي ديٍس ٞػتٙد ،و ٝاش ٘ػس تؿهداد دز الّيهت لهساز

اغت .دز ايٗ ٔياٖ ،تٟٙها ؾهؽ ٔماِه ٝويفيهت ش٘هدٌي زا

داز٘د٘ .تايژ ٘ؿاٖ داد وه ٝغهسٔاي ٝاجتٕهاؾئٟ ،هاجست،

ٔتغيسي ٚاتػت ،ٝيهه ٔماِه ٝتٖ زا ٔتغيهسي ٔػهتمُ  ٚغهٝ

تٛدج ٝخا٘ٛاز ٚ ٚيطٌيٞاي فسدي -خا٘ٛادٌي ٔتغيسٞهاي

ٔماِ ٝتٖ زا دز زاتطٝاي دٚجا٘ث ٝتا غهايس ٔتغيسٞها ٔؿسفهي

ٔٛزد تٛجٔ ٝحمماٖ ٞػتٙد .غهسٔاي ٝاجتٕهاؾي ته ٝؾٙهٛاٖ

ٕ٘ٛدٜا٘د.
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جأؿٝؾٙاغي وازتسدي ،غاَ تيػت  ٚچٟازْ ،ؾٕاز ٜپياپي ( ،)50ؾٕاز ٜد ،ْٚتاتػتاٖ 1392

دز ٔيههاٖ اتصازٞههاي تحّيّههيٕٞ ،ثػههتٍي ،زٌسغههي،ٖٛ

پاغخدٙٞدٌاٖ ،اش تشٔ t ٖٛتساي ٔمايػ٘ ٝتايژ ٌسٞٚي  ٚاش

تشٔههٔ ٖٛيههاٍ٘يٗ ؾههددي  ٚتشٔههٔ t ٖٛههٛزد تٛجههٚ ٝيههطٜ

تاوػٔٛ٘ٛي ؾددي تهساي ازشيهاتي ٔيهصاٖ تٛغهؿٝيهافتٍي

ٔحمماٖ لساز ٌسفتٝا٘د .اش تشٕٔٞ ٖٛثػتٍي تهساي تسزغهي

٘ا ي ٝيها ٔٙطمه ٝؾهٟسي اغهتفاد ٜؾهد ٜاغهت .هٕٙاً دز

ٔيصاٖ ٓٞخطي ٔتغيسٞا ،اش تشٔ ٖٛساية زٌسغي ٖٛتساي

ٔماالت ،زٚؼ تحّيُ ؾأّي تػهياز اغهتفاد ٜؾهد ٜاغهت.

ؾٙاغههايي ٔيههصاٖ إٞيههت ٔتغيسٞههاي ٔستٛطهه ،ٝاش تشٔههٖٛ

جد٘ 13 َٚؿاٖ دٙٞد ٜخالقٝاي اش ٔتغيسٞها  ٚاتصازٞهاي

ٔيههاٍ٘يٗٞهها تههساي ازشيههاتي ٔيههصاٖ ٔتٛغههب ز ههايت

تحّيّي اغت.

جذول  -12متغيرها و اتسارهاي تحليلي مقاالت مطالؼه شذه
ػلمي -پصوهشي غير ػلمي پصوهشي
متغيرها و اتسارهاي تحليلي
ٔ 3ماِٝ
غسٔاي ٝاجتٕاؾي
ٔ 1ماِٝ
ٟٔاجست
ٔتغيسٞاي ٕٞثػتٝ
ٔ 1ماِٝ
تٛدجٝ
ٚيطٌيٞاي فسدي -خا٘ٛادٌي ٔ 1ماِٝ
ٔ 1ماِٝ
ٔػتمُ
ٔ 5ماِٝ
ويفيت ش٘دٌي چٛ٘ ٝؼ ٔتغيسي اغت؟ ٚاتػتٝ
ٔ1ماِٝ
دٚطسفٝ
ٔ 6ماِٝ
ٕٞثػتٍي-زٌسغيٖٛ
ٔ 6ماِٝ
ٔياٍ٘يٗ
اتصازٞاي تحّيُ اغتفاد ٜؾدٜ
ٔ 3ماِٝ
تشٔt ٖٛ
ٔ 1ماِٝ
تاوػٔٛ٘ٛي ؾددي

ٔسٚزي تس ٘تايژ  ٚيافتٞٝاي ٔحتٛايي پهطٞٚؽٞها ٘ؿهاٖ
ٔيدٞد و ٝدز ؾٟس ٘ٛزتتاد ،افصايؽ ٔيصاٖ تحكيالت ،دزتٔهد
خا٘ٛازٔ ،اِىيت ٔػىٗ  ٚؾها ُ تهٛدٖ تها ويفيهت ش٘هدٌي
تيؿهتسي ٕٞهسا ٜاغهت (ز هٛا٘ي ٕٞ ٚىهازاٖ108 :1388 ،؛ خههادْ
اِحػيٙي ٕٞ ٚىهازاٖ .)59 :1389 ،دز ؾهٟس ٔؿهٟد افهصايؽ غهٝ
ؾأُ غسٔاي ٝاجتٕاؾي ،دزتٔد غسا٘ ٚ ٝتحكيالت تا افهصايؽ
ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي ٕٞسا ٜاغهت (٘ ٛها٘ي ٕٞ ٚىهازاٖ:1387 ،
ٕٙ .)134اً ازتماي غسٔاي ٝاجتٕهاؾي دز ؾسقه ٝؾٕهٔٛي دز
اِي و ٝتس ؾاخفٞهاي وّٕهي  ٚويفهي زفتهاز ؾهٟس٘ٚدي
ٔؤثس اغت ،شٔيٝٙغاش ازتماي وّٕهي  ٚويفهي ش٘هدٌي ؾهٟسي
اغت .دز اِي و ٝتساي ازتماي ويفيت ش٘هدٌي ؾهٟسي تايهد
غسٔاي ٝاجتٕاؾي ؾٟس افصايؽ ياتد  ٚتأويد قس تس ازتمهاي
غسٔاي ٝاجتٕاؾي خكٛقي زاٍٞؿا ٘يػهت (ٕٞهاٖ .)137 :دز
ٔجتٕؽ ٔػى٘ٛي اوثاتاٖ تٟساٖ اثثات ؾد ؤ ٝتغيسٞهاي غهٗ،
جٙع ،ؾا ُ تٛدٖٛٔ ،لؿيت اجتٕهاؾي -التكهادي ،دزتٔهد،

ٔ 2ماِٝ
0
0
ٔ 1ماِٝ
0
ٔ 1ماِٝ
ٔ 2ماِٝ
ٔ 2ماِٝ
ٔ 1ماِٝ
0
ٔ 1ماِٝ

٘حٔ ٜٛاِىيت ،طٔ َٛدت الأت دز خا٘ ٝتس ويفيهت ش٘هدٌي
ؾٟسي اثسٌراز ٘يػت (زفيؿياٖ ٕٞ ٚىهازاٖ .)66 :1389 ،دز ؾهٟس
جديد پسديع ٔؿ ف ٌسديد ،افساد ٔػٗ  ٚجٛاٖ ٘ػثت تٝ
ٔيا٘ػاَٞا اش ويفيت ش٘دٌي تاالتسي تسخٛزداز٘د .افساد ٔتأُٞ
ت ٝطٛز ٔؿٙيدازي تهيؽ اش افهساد ٔجهسد اش ويفيهت ش٘هدٌي
تسخٛزداز٘ههد .غههاتم ٝش٘ههدٌي ٔؿههتسن ،تؿههداد فسش٘ههداٖ ،دز
ازتثا ٔؿىٛظ  ٚ ٚؿيت اؾتغاَ  ٚتحكهيالت ٕٞػهس دز
ازتثا ٔوثت تا ويفيت ش٘هدٌي لهساز داز٘هد ( سيسچهي:1388 ،
 .)107دز ؾههٟس خههسْتتههاد ٘تههايژ ٘ؿههاٖ ٔههيدٞههد وههٔ ٝيههاٖ
ٟٔاجستٞاي دز ٖٚؾٟسي  ٚويفيت واِثدي ٔحّٞٝها زاتطهٝ
ٔوثت ٔ ٚؿٙيدازي ٚجٛد دازد .ته ٝؾثهازتي افهصايؽ ويفيهت
واِثدي ٔحّٞٝا تا افصايؽ ز ايت غاوٙاٖ اش ٔحّ ٚ ٝوهاٞؽ
ٟٔاجست دزٖٚؾٟسي ٕٞهسا ٜاغهت (پٛزا ٕهد .)33 :1390 ،دز
ؾٟس تيسجٙد اثثات ٌسديهد وه ٝاؾهتغاَ ،تحكهيالتٔ ،ستثهٝ
ؾغّئ ،يصاٖ دزتٔدٔ ،يصاٖ تٟسٜٙٔدي اش ؾثىٞٝاي اجتٕهاؾي،

فساتحّيُ زٚؼ ٘ ٚتايژ پطٞٚؽٞاي ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي دز ايساٖ

ؾههي ٜٛجأؿههٝپههريسي دز خهها٘ٛاد ،ٜاغههتفاد ٜاش زغهها٘ٞٝههاي
ٍٕٞهها٘ي تهها ويفيههت ش٘ههدٌي ؾههٟسي دز زاتطههٔ ٝوثههت ٚ
ٔؿٙيدازي لساز داز٘هد (ا ٕهدي  ٚاغهالْ  .)129-123 :1388 ،دز
ؾٟس اقفٟاٖ ٔؿ ف ؾد وه ٝدز دغهتٝتٙهديٞهاي غهٙي ٚ
جٙػيتي تفاٚت ٔؿٙادازي ٔياٖ ٔياٍ٘يٗٞهاي ويفيهت ش٘هدٌي
ٚجٛد ٘دازد ،دز اِي وه ٝافهساد ٔتأٞهُ اش ويفيهت ش٘هدٌي
ٔطّٛبتسي ٘ػثت تٔ ٝجسدٞا تسخٛزداز٘د (زتها٘ي خٛزاغهٍا٘ي
 ٚويا٘پٛز .)102-101 :1386 ،تحميمي دز وسٔاٖ ٘ؿاٖ داد و ٝتيٗ
غسٔاي ٝاجتٕاؾي  ٚويفيت ش٘دٌي ؾٟسي زاتط ٝخطي ٔوثهت
ٔ ٚؿٙههيدازي تسلههساز اغههت .اؾتٕههادٙٞ ،جازٞهها ٔ ٚؿههازوت
يسزغٕي ،اش جّٕٔ ٝؤِفٞٝاي غسٔاي ٝاجتٕهاؾي ٞػهتٙد وهٝ
دز ايٗ زاتطٔ ٝؤثس٘هد؛ هٕٗ ايٙىه ٝپهاييٗ تهٛدٖ ٔؿهازوت
زغٕي تاؾث ؾد ٜتا ايٗ ٔؤِف ٝتها ويفيهت ش٘هدٌي ٕٞثػهتٝ
٘ثاؾد٘ .تهايژ اثثهات ٕ٘هٛد تهساي ٔداخّه ٚ ٝتٟثهٛد غهسٔايٝ
اجتٕاؾي دز زاغتاي دغهتياتي ته ٝويفيهت ش٘هدٌئ ،حهالت
پاييٗ ٘ػثت ت ٝتاالي ؾٟس دز اِٛٚيت لهساز داز٘هد (ٌسٚغهي ٚ
٘مٛي .)1387 ،تحميمي دز ؾٟس تٟساٖ ٘ؿهاٖ داد خها٘ٛادٜٞهايي
و ٝاش تٛدج ٝوٕتسي تسخٛزداز٘د ،تهٚ ٝاغهط ٝغهثهش٘هدٌي
ا٘ت اتي ،اش ويفيتش٘دٌي پاييٗتسي تسخٛزداز خٛاٙٞهد تهٛد.
تٛدجٔ ٝحدٚد خا٘ٛاد ٜتاؾث غٍٙيٙي تاز تىفُ خا٘ٛاز ؾهدٜ
 ٚدز ٔماتُ ،تٟثٛد تٛدج ٝتا غالٔت  ٚويفيت ش٘هدٌي تيؿهتس
خا٘ٛادٞ ٜها ٕٞهسا ٜاغهت (ؾهي ي .)1386 ،تحميمهي دز ؾهٟس
لٛچاٖ ٘ؿاٖ داد و ٝغسٔاي ٝاجتٕهاؾي تاؾهث فهع غهسٔايٝ
واِثدي  ٚتٛإ٘ٙدغاشي اجتٕاؼ ٔحّهي تهساي تػهيژ ٔٙهاتؽ ٚ
دازايي  ٚتسلسازي ؾداِت اجتٕاؾي اغت .ايهٗ تحميهك تأييهد
ٕ٘ٛد و ٝغسٔاي ٝاجتٕاؾي  ٓٞتا زفا ٜؾيٙي  ٓٞ ٚتها ز هايت
اش ش٘دٌي دز ازتثها ٔوثهت ٔ ٚؿٙهيدازي لهساز دازد  ٚايهٗ
غسٔاي ٝدز ا ػاظ ز ايت  ٚغهالٔت فهسدي تػهياز ٔهؤثس
اغت؛ ٕٙاً تؿد ذٙٞي غسٔاي ٝاجتٕاؾي تسلساز وٙٙهد ٜاقهّي
زاتطٕٞ ٝثػتٍي ٔيهاٖ غهسٔايٝاجتٕهاؾي  ٚويفيهت ش٘هدٌي
ؾٟسي اغت (ذوايي  ٚزٚؾٗ فىس.)1385 ،
دز خالَ ٔسٚز ٔطاِؿهات ؾهٟسٞاي ٔ تّه ٔ ،ؿه ف
ٌسديد تسخهي ٔتغيسٞها زٚاتهب ٔتفهاٚتي تها ويفيهت ش٘هدٌي
ؾٟسي داز٘هد .غهط تحكهيالت زاتطهٔ ٝوثهت ٔ ٚؿٙهيداز
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(ز ههٛا٘ي ٕٞ ٚىههازاٖ1388 ،؛ خههادْ اِحػههيٙي ٕٞ ٚىههازاٖ1389 ،؛

ا ٕهدي  ٚاغهالْ )1388 ،تحكهيالت فالهد زاتطه ٝلاتهُ تأييههد
(زفيؿياٖ ٕٞ ٚىهازاٖ ،)1389 ،غهط تحكهيالت ٕٞػهس زاتطهٝ
ٔوثت ٔ ٚؿٙيداز ( سيسچي ٕٞ ٚىازأٖ ،)1388 ،اِىيت ٔػهىٗ
زاتطٔ ٝوثت ٔ ٚؿٙيداز (ز ٛا٘ي ٕٞ ٚىازاٖ1388 ،؛ خادْ اِحػهيٙي
ٕٞ ٚىازأٖ ،)1389 ،اِىيهت ٔػهىٗ زاتطهٙٔ ٝفهي ٔ ٚؿٙهيداز
(پٛزا ٕد ٕٞ ٚىازأٖ ،)1390 ،اِىيت ٔػىٗ فالد زاتطه ٝتأييهد
ؾد( ٜزفيؿياٖ ٕٞ ٚىازاٖ ،)1389 ،دزتٔد زاتطٔ ٝوثت ٔ ٚؿٙهيداز
(ا ٕههدي  ٚاغههالْ1388 ،؛ ز ههٛا٘ي ٕٞ ٚىههازاٖ1388 ،؛ ٘ ٛهها٘ي ٚ
ٕٞىازاٖ ،)1387 ،ؾا ُ تٛدٖ زاتطٔ ٝوثت ٔ ٚؿٙهيداز (ا ٕهدي ٚ
اغالْ1388 ،؛ خادْ اِحػيٙي ٕٞ ٚىازاٖ1389 ،؛ سيسچي ٕٞ ٚىهازاٖ،

1388؛ز ٛا٘ي ٕٞ ٚىهازاٖ1388،؛زفيؿيهاٖ ٕٞ ٚىهازاٖ ،)1389 ،غهٗ
زاتطهٔ ٝوثهت ٔ ٚؿٙهيداز (ز هٛا٘ي ٕٞ ٚىهازاٖ1388،؛ ٘ ٛها٘ي ٚ
ٕٞىازاٖ1387 ،؛ خادْ اِحػيٙي ٕٞ ٚىهازاٖ ،)1389 ،غٗ فالد زاتطٝ
تأييد ؾد( ٜزفيؿياٖ ٕٞ ٚىازاٖ1389 ،؛ زتها٘ي خٛزاغهٍا٘ي ٚويها٘پٛز،
 ،)1386غههٗ زاتطهه ٝيسخطههي ( سيسچههي ٕٞ ٚىههازاٖ،)1388 ،
جٙػيت فالهد زاتطه ٝتأييهد ؾهد( ٜزفيؿيهاٖ ٕٞ ٚىهازاٖ1389 ،؛
ز ههٛا٘ي ٕٞ ٚىههازاٖ1388 ،؛ ٘ ٛهها٘ي ٕٞ ٚىههازاٖ1387 ،؛ زتهها٘ي

خٛزاغٍا٘ي  ٚويها٘پٛز ،)1386 ،تؿد خا٘ٛاز زاتطٙٔ ٝفي ٔ ٚؿٙيداز
(خادْ اِحػيٙي ٕٞ ٚىازاٖ ،)1389 ،تؿد خا٘ٛاز فالد زاتطه ٝتأييهد
ؾد( ٜز ٛا٘ي ٕٞ ٚىازاٖ1388 ،؛ زفيؿياٖ ٕٞ ٚىازاٖ ،)1389 ،تأٞهُ
زاتطٔ ٝوثهت ٔ ٚؿٙهيداز (زتها٘ي خٛزاغهٍا٘ي  ٚويها٘پٛز،)1386 ،
تأ ُٞفالد زاتط ٝتأييد ؾد ٛ٘( ٜا٘ي ٕٞ ٚىهازاٖ1387 ،؛ سيهسي ٚ
ٕٞىازاٖ٘ ،)1388 ،صديىي تٙٔ ٝاطك ٔسشي زاتطٙٔ ٝفي ٔ ٚؿٙي-
داز (فسجي ٔالئي ٕٞ ٚىهازاٖ ،)1389 ،غهسٔاي ٝاجتٕهاؾي زاتطهٝ
ٔوثت ٔ ٚؿٙيداز ( ياث٘ٛد1388 ،؛ٌسٚغي ٘ ٚمهٛي1387 ،؛ ذوهايي ٚ
زٚؾههٗ فىههس ،)1385 ،ز ههايت اش خههدٔات ؾههٟسي ٔ ٚحههُ
غى٘ٛت زاتطٔ ٝوثت ٔ ٚؿٙهيداز ( سيسچهي ٕٞ ٚىهازاٖ1388 ،؛
ياث٘ٛد ،)1388 ،تؿداد فسش٘داٖ زاتطٙٔ ٝفي ٔ ٚؿٙيداز ( سيسچي
ٕٞ ٚىهازاٖ ،)1388 ،ا ػاظ أٙيهت زاتطهٔ ٝوثهت ٔ ٚؿٙهيداز
(پٛزا ٕههد ٕٞ ٚىههازاٖ ٔ ،)1390 ،ههاطسات  ٚخطههسات ٔحههيب
ؾٟسي زاتطٙٔ ٝفي ٔ ٚؿٙيداز (جاجسٔي  ٚوّته ،)1385 ،ٝتٕايهُ
تٟٔ ٝهاجست زاتطهٙٔ ٝفهي ٔ ٚؿٙهيداز (پٛزا ٕهد ٕٞ ٚىهازاٖ،
 ،)1390ع تؿّهك زاتطهٔ ٝوثهت ٔ ٚؿٙهيداز ( ياث٘ٛهد1388 ،؛
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ذوههايي  ٚزٚؾههٗ فىههسٔ ،)1385 ،يههصاٖ اغههتفاد ٜاش زغهها٘ٞٝههاي
ٍٕٞا٘ي ٍ٘ ٚسؼٞاي غٙتئ /دزٖ زاتطٔ ٝؿٙيداز (ا ٕهدي ٚ
اغهالْٔ ،)1388 ،دت الأت زاتطٔ ٝوثهت ٔ ٚؿٙهيداز (ذوهايي ٚ
زٚؾٗ فىس ،)1385 ،تؿداد اتاق زاتطهٙٔ ٝفهي ٔ ٚؿٙهيداز (خهادْ
اِحػيٙي ٕٞ ٚىازاٖ ،)1389 ،تؿهداد اتهاق فالهد زاتطهٔ ٝؿٙهيداز

(ز ٛا٘ي ٕٞ ٚىازاٖ ٚ )1388 ،تٛدج ٝزاتطهٔ ٝوثهت ٔ ٚؿٙهيداز
(ؾي ي )1386 ،تا ويفيهت ش٘هدٌي ؾهٟسي داز٘هد .جهد14 َٚ
٘ؿاٖ ٔيدٞهد وه ٝؾهسايب اجتٕهاؾي ،التكهادي ٔ ٚحيطهي
ؾٟسٞاي ٔ تّ تاؾث اثثات زٚاتب ٔتفاٚتي ٔياٖ ٔتغيسٞهاي
تحميك اغت.

جذول  -14نمایش نتایج نوع رواتط شاخصها تا کيفيت زنذگي شهري

ايٗ جد َٚتأييد ٔيوٙهد وه ٝويفيهت ش٘هدٌي ؾهٟسي
ٔفٟٔٛي چٙد تؿدي ٚ ٚاتػت ٝت ٝؾسايب اغهت ،أها تؿهدد

ٔدَٞاي غٙجؽ دز وٙهاز اٞهدا

ٔتفهاٚت پطٞٚؿهٍساٖ

تاؾث ؾد ٜتا دأٙه ٝاؾهتساوات تحميمهات تػهياز ٔحهدٚد
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فساتحّيُ زٚؼ ٘ ٚتايژ پطٞٚؽٞاي ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي دز ايساٖ

تاؾد  ٚلضاٚت جأؽ اش ٔطاِؿات ا٘جاْ ؾهد ٜتها چهاِؽ

ٔماالت ت ٝتفىيه ؾٟسٞا زا ٘ؿاٖ ٔيدٞد.

زٚتهه ٝز ٚؾههٛد .جههد 15 َٚخالقههٝاي اش ٘تههايژ وّيههدي
جذول  -15نتایج کليذي ته تفکيک شهرها
نتایج کليذي

شهر

ويفيت ش٘دٌي ٔفٟٔٛي چٙد تؿدي اغت و ٝدز ؾٟس ٔٛزد تسزغي ؾأُ ٔؤِفٞٝاي :تٛغؿ ٝواِثدي ،ز ايت اش أىا٘ات ،غهسٔايٝ
٘ٛزتتاد

اجتٕاؾي ،تٟصيػتي ذٙٞئ ،حيب ٔحّي  ٚتزأؽ ؾٟسي اغتٕٞ .ثػتٍي لٛي ٔياٖ اتؿاد ؾيٙي  ٚذٙٞهي ويفيهت ش٘هدٌي يافهت
٘ؿد.

خسْ تتاد
ٔؿٟد

ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي پاييٗ ازشياتي ٔيؾٛد .دز ت ؽٞاي وٓ ويفيتتس ؾٛاٞدي تس ٟٔاجستٞاي تيؿتس يافت ؾد.
ويفيت ش٘دٌي تاتؿي اش غسٔاي ٝاجتٕاؾي ،دزتٔد غسا٘ ٚ ٝتحكيالت ؾٙاخت ٝؾد .ويفيت ش٘دٌي تيؽ اش ت٘ى ٝت ٝغسٔاي ٝاجتٕاؾي
ؾٕٔٛي ٔست ٛتاؾد ،ت ٝغسٔاي ٝاجتٕاؾي خكٛقي ٔستثب اغت.
غاوٙاٖ پاغخ دٙٞدٔ ٜحّٛ٘ ٝاب تٟٙا اش أٙيت ٔجتٕؽٞا ز ايت داؾتٙد  ٚاش تػٟيالت ٔجتٕؽ ،تٟداؾت ٔجتٕؽ ،ديد ٙٔ ٚػهس ٚ

تٟساٖ

زٚاتب ٕٞػايٍي اغٟاز ٘از ايتي وسد٘د .زاتط ٝوّيدي ٔياٖ غسٔاي ٝاجتٕاؾي تا ازشياتي افساد اش ويفيت ٔحيب واِثهدي  ٚويفيهت
ش٘دٌي دز ؾٟس تٟساٖ تأييد ؾدٕٙ .اً خا٘ٛاد ٜتا تٛدج ٝوٕتس ،اش ويفيت ش٘دٌي وٕتسي تسخٛزداز اغت.

ٌٙثد لاتٛظ
تثسيص

تأويد تس غٙجؽ اٍِٛي ذٙٞي ؾاخفٞاي ويفيت ش٘دٌي دز ٔحّٔ ٚ ٝمايػ ٝتا ٔيصاٖ ٘تهايژ دز ٘ا يه ٚ ٝؾهٟسٚ .جهٛد تفهاٚت
ؾديد ؾاخفٞا دز ٘ٛا ي ٔ تّ

ؾٟسي.

اغتفاد ٜاش اٍِٛي  Seeking-Escapingتا ٞد

تسزغي تأثيسات زٚا٘ي -اجتٕاؾي پازن ٞهاي ؾهٟسي دز تٟثهٛد ويفيهت ش٘هدٌي

ؾٟس٘ٚداٖ اش طسيك تسزغي ؾٛأُ جاذت ٚ ٝدافؿ.ٝ
اغتفاد ٜاش تغييسات غ ٚ ٟٓغسفيت تسخٛزدازي جأؿ ٝؾٟسي ايساٖ دز د 1365 ٝٞتها  1385تهس اغهاظ ؾهاخفٞهاي ٔػهىٗ،

ؾٟسٞاي ايساٖ

تٟداؾت ،تٔٛشؼ ،ازتثاطات ،ا٘سضي ٌ ٚسدؾٍسي .يافتٞٝا ٘ؿاٖ داد وه ٝجأؿه ٝؾهٟسي دز تػهيازي اش ؾهاخفٞهاي ٔػهىٗ،
تٔٛشؼٌ ،سدؾٍسي ،تٟداؾت  ٚغالٔت تا واٞؽ زٚت ٝز ٚتٛد ٜاغت .ؾاخفٞاي تٟداؾت  ٚغالٔت ت ٝاغتوٙاي غسا٘ ٝت هت
تيٕازغتاٖٞا دز ٔجٕٛؼ ثاتت ٔا٘د ٚ ٜغسا٘ ٝتسخٛزدازي ؾاخفٞاي ازتثاطات  ٚا٘سضي افصايؽ داؾت ٝاغت.
ٔتغيسٞاي غط تحكيالت ،ؾي ٜٛجأؿٝپريسي دز خا٘ٛادٔ ،ٜيصاٖ اغتفاد ٜاش زغا٘ٞٝأ ،ستث ٝؾغّي ،ؾثىٞٝاي ٕايت اجتٕاؾي،

تيسجٙد

دز زٚؼ زٌسغيٌ ٖٛاْ تٌ ٝاْ تساي پيؽتيٙي ويفيت ش٘دٌي ت ٝواز ٌسفت ٝؾد٘دٕٙ .اً دز ٔمايػٔ ٝياٖ زٚغتايياٖ  ٚؾهٟسيٞها،
ويفيت ش٘دٌي ؾٟس٘ؿيٙاٖ تيؿتس اش زٚغتايياٖ دز وّي ٝؾاخفٞاي ذٙٞي  ٚؾيٙي ازشياتي ٔيؾٛد.
تٕسوص جأؿٝؾٙاغا٘ ٝت ٝويفيت ش٘دٌي ؾٟسي دز ايٗ تحميك قٛزت ٌسفت .ويفيت ش٘دٌي غهاوٙاٖ اقهفٟاٖ دز غهط تهااليي

اقفٟاٖ

ازشياتي ٔيؾٛد  ٚدز ايٗ ٔياٖٙٔ ،صِت ٘مؿي تيؿتسيٗ  ٚا ػاظ ز ايت اش ش٘دٌي دز اجتٕاؼ ،وٕتسيٗ ٔياٍ٘يٗٞا زا دازا تٛد٘د.
ٔٙطم 9 ٚ 2 ٝتاالتسيٗ ٙٔ ٚطم 7 ٚ 3،1 ٝپاييٗتسيٗ ٔياٍ٘يٗٞا زا ٕ٘ايؽ داد٘د .تالؼ تساي غاخت ٔدِي ايسا٘ي دز ايهٗ پهطٞٚؽ
قٛزت ٌسفت.
تأييد زاتطٔ ٝوثت  ٚخطي ٔياٖ ويفيت ش٘دٌي  ٚغسٔاي ٝاجتٕاؾي .تأييد پاييٗ تٛدٖ غط ٔؿازوت زغهٕي  ٚتهاال تهٛدٖ غهط

وسٔاٖ

اؾتٕاد ت ٝخٛيؿا٘ٚداٖ غاوٙاٖ وسٔاٖ .تأييد زاتطٔ ٝوثت ٔياٖ ٙٞجازٌسايي  ٚويفيت ش٘دٌي ٚ .ؿيت ويفيت غالٔت جػهٕا٘ي ٚ
غالٔت زٚا٘ي تٟتس اش ويفيت أٙيت ؾٕٔٛي ،دغتسغي ت ٝخدٔات ،ويفيت ٔحيطي  ٚويفيت فسٍٙٞي اغهت .تٟتهسيٗ ٔحهالت اش
٘ػس ويفيت ش٘دٌي اتتدا ٔحالت پاييٗ  ٚغپع ٔحالت تاالي ؾٟس اغت.

لٛچاٖ

پاييٗتسيٗ غط غسٔايٝاجتٕاؾي تا پاييٗتسيٗ ٔيصاٖ غسٔايٝواِثدي ٕٞسا ٜاغت .داؾتٗ غطحي اش غهسٔاي ٝاجتٕهاؾي ته ٝؾٙهٛاٖ
شٔيٝٙاي تساي تدا ٚ ْٚتمٛيت غسٔاي ٝواِثدي  ٚا٘ػا٘ي الشْ اغت.
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تحث و تررسي

ٔساجؿ ٝؾٛد ،تا ؾسايب غاخت اٍِٞٛاي جديد ٙٔ ٚاغهة

وٕثٛد پطٞٚؽٞاي ٔستثب تا ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي ٘ ٚيهاش

فسا ٓٞؾٛد .تحميمات ٔسٚز ؾد ٜدز ايهٗ پهطٞٚؽ ٘ؿهاٖ

ت ٝا٘ؿىاظ تٟ٘ا ت ٝؾىُ ٔمإِٟٔ ،ٝتهسيٗ ٘يهاش تحميهك دز

داد وٞ ٝس ٔحمك تس اغاظ ديدٌا ٜفسدي ٔػيس ٔتفهاٚتي زا

يطهه ٝويفيههت ش٘ههدٌي ؾههٟسي اغههتٌ .ههسايؽ ٔ تّه

تساي طسا ي يه تحميهك ته ٝوهازتسد ٚ ٜايهٗ ٌ٘ٛهاٌ٘ٛي

زؾتٞٝاي پصؾىي ،زٚاٖؾٙاغي ،التكهاد ،جأؿهٝؾٙاغهي،

تاؾث ؾد ٜاغت و ٝتحميمات اش ٔسوصيت لاتُ تحّيهُ ٚ

جغسافيا  ٚتس٘أٝزيصي ت ٝتحثٞاي ويفيت ش٘دٌي ،تاؾهث

زٚيٝاي لاتُ اتىا  ٚزٚؼؾٙاغا٘ ٝتسخهٛزداز ٘ثاؾهدٞ .هس

ايجاد تٛٙؼ دز ٔدَٞاي تحميك ٌ ٚسايؽ تسخي زؾهتٞٝها

چٙههد خالليههتٞههاي دزخههٛز تههٛجٟي دزتههاز ٜطسا ههي

ت ٝاغتفاد ٜاش اتصازٞاي اغتا٘دازد تساي غٙجؽ ايٗ ويفيهت

ٔدَٞاي چٙد غطحي ،تٔٛيغاشي ٔدَٞاي تيٗإِّّهي ٚ

ؾد ٜاغت .تٛج ٝتيؽ اش د ٔحمماٖ ت ٝتحميماتي وه ٝتها

اغتفاد ٜاش ؾاخفٞاي جٟا٘ي قٛزت ٌسفته ٝاغهت ،أها

فس ًٙٞش٘هدٌي ؾهٟسي ايسا٘هي ٘اغهاشٌاز اغهت ،تاؾهث

پساوٙههدٌي زٚؼٞهها تاؾههث غه ت ؾههدٖ جٕههؽتٙههدي ٚ

اغت ساج ٔدَٞاي تحّيّي يس تٔٛي  ٚدغتياتي ته٘ ٝتهايژ

٘تيجٌٝيسي يىپازچه ٝفساتحّيّهي اش ايهٗ ٔطاِؿهات ؾهدٜ

ٔؿيٛب خٛاٞد ؾد .ايهٗ زٚيىهسد ته ٝؾميهد ٜؾهازِه اش

اغت.

ٔطّٛتيت غٙجؽ ويفيت ش٘دٌي خٛاٞد واغت .تٙهاتسايٗ،

چازچٛب تحّيّي ٘تيجٔ ٝحمك اش ٔطاِؿهات ٘ػهسي ٚ

تٛجٕٞ ٝصٔاٖ تٔ ٝميدات فسٍٙٞي  ٚخكٛقيات جٟها٘ي،

٘تيج ٝتجستيات جٕهؽتٚزي ؾهد ٜاش خثسٌهاٖ اغهت وهٝ

پيؿههٙياشٞاي ا٘جههاْ يههه تحميههك ويفيههت ش٘ههدٌي اغههت

ٞادي اقّي تحميك ت ٝػاب ٔيتيد .ايٗ ٔٛ ٛؾي اغت

) .(Schalock, 2004 : 206تساي ٔواَ ،افصايؽ ؾاخكي ٔا٘ٙهد

و ٝتٚ ٝغئّ ٝدَ تحّيّهي ٔمهدٚز خٛاٞهد ؾهد (ويهٛي ٚ

"ٔيصاٖ غسٔايٌٝرازي ت ؽ ؾٕٔٛي دز غاخت خا٘ٞٝهاي

وأپٟٛٙد .)107 :1386 ،تيؽ اش 60دزقهد ٔطاِؿهات تسزغهي

غإِٙداٖ" دز وؿٛزٞايي وٟ٘ ٝاد ذٙٞي ؾٕٔٛي ٍٟ٘دازي

ؾد ٚ ٜؿيت ؾفافي اش ٘ػس چازچٛب تحّيّي داؾتٙد وهٝ

غإِٙداٖ زا ٚغيف ٝت هؽ ؾٕهٔٛي ٔهيدا٘ٙهد ،ؾاخكهي

غط ويفيت غاٞسي ايٗ ٔمهاالت زا ٘ؿهاٖ ٔهيدٞهد .تهٝ

ٔوثههت اش تٟثههٛد ويفيههت ش٘ههدٌي ؾههٟسي اغههت ،أهها دز

اؾتماد تسخي اش ٔحمماٖ ،تساي غاخت ٔدَ ويفيت ش٘دٌي

وؿهٛزي وهٍٟ٘ ٝهدازي اش غهإِٙداٖ ت ؿهي اش ٚغههاي

ؾٟسي ،دازا تٛدٖ چازچٛتي چٙد تؿدي ٔ ٚسدٌْسا ،يىهي

خا٘ٛازٞاغت ،تاال زفتٗ ايٗ ؾاخف لطؿهاً ٘ؿهاٖ دٙٞهدٜ

اش ٕٟٔتسيٗ اِصأات جٕؽتٚزي دادٜٞاي ٙي اغت (زتها٘ي

افصايؽ ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي ت ٝػاب ٕ٘يتيد .ته٘ ٝػهس

خٛزاغٍا٘ي  ٚويا٘پٛز .)75 :1386 ،ايٗ تحميك ٘يص ٘ؿاٖ داد وٝ

ٔيزغد غاخت ٔدَٞاي پطٞٚؿي تا تٕسوص تس فسٙٞهً ٚ

غ ٝتؿد اقّي اجتٕاؾي ،التكادي ٔ ٚحيطهي دز تهيؽ اش

پيؿي ٝٙايسا٘ي تايد دز اِٛٚيت لساز ٌيسد .تٛغؿ ٝتٌهاٞي اش

 60دزقد ٔطاِؿات ٔٛزد تٛج ٝلساز ٌسفت ٍ٘ ٚا ٜچٙهد

ٔثا٘ي جأؿ ٝؾٙاختي ويفيت ش٘دٌي ؾهٟسي  ٚاغهتفاد ٜاش

تؿدي دز ايٗ ٔطاِؿات جازي اغت.

تفههاٚتٞههاي ٔطههسح دز ايههٗ زٚيىسدٞهها تههساي غههاخت

ٔسغ ْٛاغت و ٝدز ٔماالت ؾّٕيٕٛٞ ،از ٜفس يٞٝا ٚ

ٔدَ ٞهاي تحميهك٘ ،يهاشي اغهت وه ٝوٕتهس ٔهٛزد تٛجهٝ

پسغؽٞاي تحميك ازائ ٝؾٛد٘ .تايژ پطٞٚؽ جازي ٘ؿهاٖ

ٔحمماٖ لساز ٌسفت ٝاغت .تساي غاخت ٔدَٞهاي تحميهك

ٔيدٞد و ٝدز تيؿهتس ٔمهاالت ،فس هيٞٝها  ٚغهؤاَٞهاي

ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي ،پيؽ اش ٔسٚز پهطٞٚؽٞهاي ا٘جهاْ

تحميك تؾىازا ٔٛزد تٛج ٝلساز ٍ٘سفتٝا٘د .ايهٗ ٔػهأِ ٝتها

ؾد ٚ ٜاغتفاد ٜاش چازچٛبٞاي تحميمي تىسازي ،تايد تهٝ

ؾدْ تٌاٞي خٛا٘ٙد٘ ٜػثت تٔ ٝػهيس تشٔهٖٞٛهاي تٔهازي

ؾٙاغايي ٌٞٝ٘ٛا  ٚاٍِٞٛاي جأؿٝؾٙاختي ويفيت ش٘دٌي

ٕٞسا ٜاغت.
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فساتحّيُ زٚؼ ٘ ٚتايژ پطٞٚؽٞاي ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي دز ايساٖ

ٔحدٚديت ٔٙاتؽ ٔاِي  ٚشٔا٘ي ٔحمماٖ ،يىي اش ؾٛأُ

ؾٙاغايي ٔيصاٖ إٞيت تٔازي ٔتغيسٞاي اثسٌراز  ٚاثسپريس

اقههّي تههساي ا٘ت ههاب ٕ٘٘ٛهه ٝتٔههازي  ٚتمّيههُ تؿههداد

اش ويفيت ش٘دٌي تپسداشد ،تٔ ٝثها٘ي تحميهك ،ديهدٌاٜٞهاي

ٕ٘ٞٝ٘ٛاغت .ايٗ الداْ تاؾث ٔيؾٛد تا پطٞٚؿٍس تتٛا٘هد

٘ػسي ٘ ٚتايژ اقّ ٝته ٝتفىيهه ؾهٟسٞا ٔحهدٚد ؾهدٜ

تس تؿدادي ٕ٘ ٝ٘ٛت ٝؾٛٙاٖ ٕ٘ايٙد ٜجأؿ ٝتٕسوهص ٕ٘ايهد ٚ

اغت .دز ايٗ ت ؽ ،ؾدْ تأييد زاتطٝاي لاتهُ اتىها ٔيهاٖ

اش ويفي ؾدٖ ٘تايژ اطٕيٙهاٖ پيهدا وٙهد ( هافع ٘يها:1387 ،

ٔتغيسٞههاي ٔحيطههي  ٚويفيههت ش٘ههدٌي ؾههٟسي ،يافتههٝ

٘ .)119تايژ ايٗ ٔطاِؿ٘ ٝؿاٖ ٔيدٞد ٘صديهه ته٘ ٝيٕهي اش

يسٔٙتػسٜاي ٔحػٛب ٔيؾٛد.

ٔماالت ،فالد اغتدالِي زٚؾٗ تساي چسايي ا٘ت اب تؿهداد
ٕ٘٘ٛههٞ ٝػههتٙد؛ ٞههس چٙههد لطؿ هاً دز وازٞههاي پطٞٚؿههي،

جمغتنذي

ٔال ػات ٔستٛط ٝزؾايت ؾد٘ ٚ ٜثٛد ايهٗ ٔهٛازد ٘ؿها٘ٝ

تحميك جازي و ٝت ٝزٚؼ فساتحّيُ قهٛزت ٌسفته ،ٝتهٝ

فّت اش تٟ٘ا ٘يػت .جاي تٛج ٝدازد وه ٝا٘ت هاب جهٓ

د٘ثاَ ؾٙاغايي زٚؼؾٙاغهي ٘ ٚتهايژ تحميمهات فازغهي

ٕ٘ ٝ٘ٛشياد  ٚوٓٞ ،س د ٚشٔيٝٙغهاش تٟديهد ٘تهايژ تحميهك

شتاٖ ٔٙتؿس ٜدز ٔماالت ؾّٕي -پطٞٚؿي  ٚيهس ؾّٕهي-

اغت .جٓ ٕ٘ٞٝ٘ٛاي تػياز شيهاد تاؾهث پهريسؼ ٘تهايژ

پطٞٚؿي اغت .ايٗ تحميهك ٘ؿهاٖ ٔهيدٞهد وهٔ ٝمهاالت

اؾتثا ٚ ٜجٓ ٕ٘٘ٛهٞٝهاي وٕتهس اش اغهتا٘دازد ،تاؾهث اش

ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي ا٘تؿهاز يافته ٝدز ايهساٖ ،تيؿهتس تهٝ

دغتزفتٗ ٘تايژ تا إٞيت اغت .تٙاتسايٗ ،ا٘ت اب جهٓ

قٛزت وّٕهي  ٚاش طسيهك تحّيهُٞهاي تٔهازي قهٛزت

ٕ٘ ،ٝ٘ٛيىي اش ٕٟٔتسيٗ ؾٛأُ ويفيت ٔمهاالت اغهت وهٝ

ٌسفتٝا٘د .ت٘ ٝػس ٔهيزغهد اغهتفاد ٜاش زٚؼٞهاي ويفهي،

ٚاتػههت ٝتهه ٝجأؿهه ٝتحميههك ٘ ٚياشٞههاي پطٞٚؿههي اغههت.

ٔػيس غاخت پهطٞٚؽٞهاي جديهد ٔ ٚتفهاٚتي زا فهسآٞ

ٔحمماٖ دازا تٛدٖ دالُ  ٚ 30داووس ٕ٘ٛ٘ 500ه ٝزا دز

خٛاٞههد غههاخت .ههؿ

ؾٕههٔٛي تحميمههات دز ٔههٛزد

پطٞٚؽٞاي ٔيدا٘ي تٛقيٕٛ٘ ٝدٜا٘د (دا٘هايي فهسد ،اِهٛا٘ي ٚ

ا٘ؿىاظ ت ٕيٗ تؿداد ٕ٘ٞٝ٘ٛا ،زٚؼٞهاي ٕ٘٘ٛهٌٝيهسي،

ؾادَ تذز .)348 :1389 ،تسزغي تحميمات ٔيدا٘ي ايٗ ٔطاِؿهٝ

پايايي  ٚزٚايهي اتهصاز جٕهؽتٚزي دادٜٞها ،تاؾهث ايجهاد

٘ؿاٖ داد و ٝا٘ت اب جٓ ٕ٘ ٝ٘ٛدز  ٚؿيت لاتُ لثٚ َٛ

ٔؿىُ تساي ا٘جاْ فساتحّيهُٞهاي وٕهي اغهت .ته٘ ٝػهس

ٔطّٛتي لساز دازد.

ٔيزغد ا٘ؿىاظ هدالُٞهاي تٔهازي ٕٞ ٚثػهتٍيٞهاي

تساي اؾتٕاد ت ٝتٙاغهة دادٜٞها تها تحميهك ،دازا تهٛدٖ

اغت ساج ؾد ،ٜايٗ ٔؿهىُ زا تسطهس

خٛاٞهد غهاخت.

زٚايي  ٚپايايي اتصاز غٙجؽ اش پيؿٙياشٞاي اغاغي اغهت.

ا٘ديؿ ٝتيؿتس دز ٔثها٘ي جأؿهٝؾهٙاختي ويفيهت ش٘هدٌي

زٚايي تٔ ٝؿٙي غٙجيد ٜؾدٖ دزغت ٔميهاظٞها ،ويفيهت

ؾٟسي تساي اغت ساج ٔهدَٞهاي تٟتهس تٛقهئ ٝهيؾهٛد.

ٔحتٛاي اتصازٞا  ٚغؤاَٞاي تحميك اغت .پايايي اتصاز ٘يهص

تحميمات ٘ؿاٖ داد و ٝپطٞٚؿٍساٖ تٛج ٝخٛتي ت ٝتٕهايص

ت ٝاؾتثاز ،دلت  ٚاؾتٕادپريسي اتصاز غٙجؿهي اؾهاز ٜدازد

ٔياٖ ؾاخفٞاي ؾيٙي  ٚذٙٞهي داؾهتٝا٘هد .اِثته ،ٝجهاي

( افع ٘يا .)155 :1387 ،يىي اش ٘تايژ لاتهُ ا٘تػهاز اش زٚؼ

تٛجهه ٝدازد٘ ،ثههٛد ٘تيجههٌٝيههسيٞههاي ٔجههصا ٘ػههثت تههٝ

فساتحّيههُ ،دغههتياتي تهه ٝا٘ههداش ٜاثههس  ٚغههٙجؽ ازشؼ

ؾاخفٞاي ؾيٙي  ٚذٙٞي ،تاؾث اش دغهت زفهتٗ ت هؽ

ٕٞثػتٍي ٔتغيسٞاي دز ازتثا تا ٔف ْٟٛتحميك اغت ،أها

ٕٟٔهي اش يافتهٞٝهاي ايهٗ تحميمهات ؾهد ٜاغهت .تٛجههٝ

ٔمهاالت ٔستٛطه ٝدز شٔيٙه ٝازائه ٝازلهاْ زٚايهي ٚ

ويفيت ش٘دٌي ؾهٟسي،

ؿ

ٔطّٛب ٔطاِؿات ت ٝاتؿاد ٔ تّ

پايايي ،دغتياتي ت ٝايٗ ٔ ٟٓزا يسٕٔىٗ ٕ٘هٛد .تٙهاتسايٗ،

ؾا٘ع تحمك پطٞٚؽٞاي چٙد تؿدي  ٚا٘ؿىاظ ٚالؿيتس

٘تايژ ته ٝدغهت تٔهد ٜاش ايهٗ تحميهك تهيؽ اش ت٘ىه ٝتهٝ

ايٗ ٔف ْٟٛزا فسا ٓٞغاخت ٝاغت .تا تٛج ٝت ٝايٙى ٝويفيت

جأؿٝؾٙاغي وازتسدي ،غاَ تيػت  ٚچٟازْ ،ؾٕاز ٜپياپي ( ،)50ؾٕاز ٜد ،ْٚتاتػتاٖ 1392
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ش٘دٌي ؾٟسي اش تؿأُ ٔيهاٖ ؾهسايب فهسدي ،اجتٕهاؾي،

مناتغ

ٔحيطي ،التكادي  ٚفٙاٚزا٘ه ٝاقهُ ٔهيؾهٛد ،طسا هي

ا ٕدي ،ثيهة ،اغهالْ ،ؾّهي ز ها« .)1388( .تسزغهي

ؾاخفٞايي و ٝايٗ اتؿاد زا پٛؾهؽ دٞهد ،الشْ ته٘ ٝػهس

ؾٛأههُ التكههادي  ٚاجتٕههاؾي ٔههستثب تهها ويفيههت

ٔيزغد .ؾاخفٞاي دزتٔد ،اؾتغاَ  ٚغهسٔاي ٝاجتٕهاؾي

ش٘دٌي ٔسدْ تيسجٙد» ،جأؿ ٝؾٙاغي وهازتسدي ،ؼ

زاتطٔ ٝوثتٔ ،ؿٙيداز  ٚلاتهُ اتىهايي تها ويفيهت ش٘هدٌي

 ،3قف .134-11

ؾٟسي تٕ٘ ٝايؽ ٌراؾت ،دز اِي ؤ ٝاِىيهت ٔػهىٗ،

تغايؽ ،ػهيٗ« .)1380( .غهٙجؽ ويفيهت ش٘هدٌي دز

غٗ  ٚتإٔٞ ،ُٞثػتٍيٞاي ٔتفاٚتي زا تا ايهٗ ٔفٟه ْٛتهٝ

يىكد ؾٟس تصزي جٟاٖ»ٔ ،هديسيت ؾهٟسي ،ؼ،8

ٕ٘ايؽ ٌراؾتٙدٕٙ .اً غسٔاي ٝاجتٕاؾي ت ٝؾٛٙاٖ ٔفٟٔٛي

قف .105-94

٘ ٝچٙهداٖ جديهد ٔهٛزد تٛجهٔ ٝحممهاٖ لهساز دازد  ٚدز

تاغ أٟ ،دي؛ ؾهالّي وٟٙه ٝؾهٟسيِ ،طفؿّهي؛ ٔػهائّي،

پازٜاي اش ٔٛازد ٔحك َٛويفيت ش٘هدٌي ؾهٟسي ؾهٙاختٝ

ازؾه« .)1389( .زتثٝتٙدي ؾهاخفٞهاي ويفيهت

ؾد ٜاغت.

ش٘دٌي دز اغتاٖٞاي وؿهٛز» ،زفها ٜاجتٕهاؾي ،ؼ

يىههي اش ٕٟٔتههسيٗ ت ههؽٞههاي ٔطاِؿههات فساتحّيههُ،

 ،37قف .112-95

اغتفاد ٜاش ٘تايژ تٔازي تحميكٞا  ٚجٕهؽتٙهدي ٘تهايژ تهٝ

پٛزا ٕد ،ا ٕد؛ فسٛٞدي ،ز ٕت اهلل؛ ثيثي ،ويهٔٛس ؛

ؾىّي جأؽ  ٚيىپازچ ٝاغت .غ تي تسلسازي ازتثها تها

وؿههاٚزشٟٙٔ ،ههاش« .)1390( .تسزغههي ٘مههؽ ويفيههت

ٍ٘از٘دٌاٖ ٔماالت تساي دزيافت دادٜٞهاي ٔٙتؿهس ٘ؿهد،ٜ

ٔحههيب غههى٘ٛتي دز ٟٔههاجستٞههاي دز ٖٚؾههٟسي

ؾدْ ٛ ٕٞا٘ي زٚؼٞاي ت ٝوازٌسفت ٝؾهد ٚ ٜدز ٘تيجه،ٝ

(ٔطاِؿههٔ ٝههٛزدي :تافههت لههديٓ خههسْ تتههاد)»،

٘ثٛد لاتّيت اد هاْ  ٚيىپازچه ٝغهاشي ٘تهايژٔ ،ؿهىالت

پطٞٚؽٞاي جغسافياي ا٘ػا٘ي ،ؼ ،75قهف -17

اقّي ا٘جاْ فساتحّيُٞاي وّٕي دز شٔي ٝٙويفيهت ش٘هدٌي

.36

ؾٟسي اغت .تساي افصايؽ ويفيت ٔمهاالت  ٚتجٕهؽپهريس

جههاجسٔي ،وههاغٓ؛ وّتهه ،ٝاتههساٞيٓ« .)1385( .غههٙجؽ

ؾدٖ ٘تايژ ،تٛقئ ٝيؾٛد ٔجالت ؾّٕي -پطٞٚؿهي يها

 ٚؿيت ؾاخفٞاي ويفيهت ش٘هدٌي دز ؾهٟس اش

ٔتِّٛياٖ ٔؤثس تس پطٞٚؿٍساٖ ،اغتا٘دازدٞايي زا ت ٝقهٛزت

٘ػس ؾٟس٘ٚداٖ ٔ -طاِؿٔ ٝهٛزدي ٌٙ :ثهد لهاتٛظ»،

تؿٛيمي يا اجثازي ٔطسح ٕ٘ايٙد تا تجٕيؽ ٘تايژ ٔطاِؿهات

جغسافيا  ٚتٛغؿ ،ٝؼ ، 8قف .18-5

تتي ٔمدٚز ٌسدد .ويفيت ش٘دٌي ؾٟسئ ،فٟٔٛي پيچيهدٜ

سيسچي ،أيسٔحٕٛد؛ ٔيسشايي ،خّيُ؛ جٟسٔي ٔ ٚىها٘ي،

ٔ ٚههث ٟٓاغههت وهه ٝدز قههٛزت ا٘جههاْ پههطٞٚؽٞههايي تهها

اؾػٓ« .)1388( .چٍٍ٘ٛي  ٚؿيت ويفيت ش٘هدٌي

زٚؼؾٙاغهههي  ٚاتصازٞهههاي پساوٙهههد ٚ ٜيسٕٞػهههاٖ،

ؾٟس٘ٚداٖ ؾهٟس جديهد پهسديع  .»1388پهطٞٚؽ
اجتٕاؾي  ،ؼ  ،4قف .110-89
افع ٘يأ ،حٕدز أ .)1387( .مدٔٝاي تس زٚؼ تحميهك
دز ؾّ ْٛا٘ػا٘ي ،تٟساٖ :ا٘تؿازات غٕت.

غيػههتٓ ٔهديسيت ؾههٟسي ته ٝػههاب

خادْ اِحػيٙي ،ا ٕد؛ ٔٙكٛزياٖ ،ػيٗ؛ غتازئ ،حٕهد

ٔيتيد٘ .تايژ ٔتفاٚت دز ؾٟسٞاي ٔ تّ ٘ ،ياش ت ٝتحميهك

ػيٗ« .)1389( .غٙجؽ ويفيت ذٙٞي ش٘هدٌي دز

تيؿههتس دز ٔثهها٘ي ذٙٞههي غههاوٙاٖ  ٚخكٛقههيات ؾيٙههي

٘ٛا ي ؾٟسي (ٔطاِؿٛٔ ٝزدي :ؾٟس ٘ٛزتتاد ،اغهتاٖ

ؾٟسٞاي ايسا٘ي زا ٔتروس ٔيؾٛد.

ِسغتاٖ)» جغسافيا ٔ ٚطاِؿات ٔحيطي ،ؼ ،3قهف

فساتحّيُٞاي پيچيدٔ ٚ ٜثٕٟي تٕٞ ٝهسا ٜخٛاٞهد داؾهت.
پسٚزا٘ههدٖ ؾّٕههي ايههٗ ٔفٟهه ،ْٛيىههي اش ٘ياشٞههاي اقههّي
غاشٔاٖٞاي ؾٟسي تساي جّة ز ايت ؾٕٔٛي  ٚيىي اش
ٕٟٔتهسيٗ اٞهدا

فساتحّيُ زٚؼ ٘ ٚتايژ پطٞٚؽٞاي ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي دز ايساٖ

.60-45
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ا٘تؿازات تٌا.ٜ

خاوي ،الٔس ا .)1386( .زٚؼ تحميك تا زٚيىهسدي تهٝ
پاياٖ ٘أٛ٘ ٝيػي ،تٟساٖ :ا٘تؿازات تاشتاب.

ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي» ،قهف ،ٝؼ ،25قهف -58

دا٘ههايي فههسد ،ػههٗ؛ اِههٛا٘ي ،غههيد ٟٔههدي؛ تذز ،ؾههادَ

.73

( .)1389زٚؼ ؾٙاغي پطٞٚؽ وٕي دز ٔهديسيت:
زٚيىسدي جأؽ ،تٟساٖ :ا٘تؿازات اؾسالي.

غيسٚظ قهثسي ،ز ها٘« .)1376( .مهؽ دغتسغهيٞها دز

ؾي ئ ،حٕد تمي« .)1386( .تٛدج ٚ ٝزفها ٜخها٘ٛاد ٜدز
ؾٟس تٟساٖ ٔ :طاِؿ ٝاي جأؿه ٝؾهٙاختي اش ويفيهت

ذوايئ ،حٕدغؿيد؛ زٚؾهٗ فىهس ،پيهاْ« .)1385( .زاتطهٝ

ش٘دٌي خا٘ٛاد ،»ٜؾّ ْٛاجتٕاؾي دا٘ؿٍا ٜفسدٚغهي
ٔؿٟد ،ؼ ،1قف.142-121

ؾٟسي» فكهّٙأ ٝؾّه ْٛاجتٕهاؾي دا٘ؿهٍا ٜؾالٔهٝ
طثاطثايي ،ؼ ،32قف .37-1

قههديك غسٚغههتا٘ي ،ز ٕههت اهلل« .)1379( .فساتحّيههُ
ٔطاِؿههات ا٘جههاْ ؾههد ٜدز ههٛش ٜتغههية ؾٙاغههي

زتا٘ي خٛزاغٍا٘ي ،ؾّي؛ ويا٘پٛزٔ ،ػؿٛدٔ« .)1386( .هدَ

اجتٕاؾي دز ايساٖ»٘ ،أه ٝؾّه ْٛاجتٕهاؾي ،ؼ ،15

غههسٔاي ٝاجتٕههاؾي  ٚويفيههت ش٘ههدٌي دز ٔحههالت

پيؿٟٙادي تساي غهٙجؽ ويفيهت ش٘هدٌي ٔ :طاِؿهٝ
اقفٟاٖ»ٔ ،جّ ٝدا٘ؿىد ٜادتيهات  ٚؾّه ْٛا٘ػها٘ي،

قف .103-67
ؾّي اوثسي ،اغهٕاؾيُ؛ أيٙهئٟ ،هدي« .)1386( .ويفيهت

ٔٛزدي  :ؾٟس ٘ٛزتتاد ،اغتاٖ ِسغتاٖ)»ٔ ،طاِؿهات ٚ
پطٞٚؽٞاي ؾٟسي ٙٔ ٚطمهٝاي ،ؼ ،2قهف -87

ش٘ههدٌي ؾههٟسي دز ايههساٖ ( ،»)1365 – 1385زفههاٜ
اجتٕاؾي ،ؼ ،36قف .141-121
فازي ،الٔس ا؛ أيدي ،ز ا .)1388( .ويفيهت ش٘هدٌي
ؾاخف تٛغؿ ٝاجتٕاؾي ،تٟساٖ :ا٘تؿازات ؾيساش.ٜ
فازي ،الٔس ا؛ اتساٞيٕيِٛ ،ي .)1385( .ٝجأؿٝؾٙاغهي
تغييسات اجتٕاؾي ،تٟساٖ :ا٘تؿازات دا٘ؿٍا ٜتٟساٖ.

.110

ياث٘ٛد ،اِٟاْ« .)1388( .تأثيس غسٔاي ٝاجتٕاؾي تس ويفيهت

ؼ ،4قف .108-67
ز ههٛا٘ئ ،حٕدز هها؛ ٔتىههاٖ ،ؾّههي اوثههس؛ ٔٙكههٛزياٖ،
ػيٗ؛ غتازئ ،حٕد ػهيٗ« .)1388( .تٛغهؿٚ ٝ
غٙجؽ ؾاخفٞاي ويفيت ش٘دٌي ؾٟسي (ٔطاِؿٝ

زفيؿيأٖ ،جتثهي؛ ؾػهٍسي ،ؾّهي؛ ؾػهٍسي شاد ،ٜشٞهسا.

ش٘دٌي غاوٙاٖ ٔحالت ؾهٟس» ،فكهّٙأٟٙٔ ٝدغهيٗ
ٔؿاٚز ،ؼ ،45قف .28-22

غههاوٙاٖ ٔحّهه٘ ٝههٛاب» ،پههطٞٚؽٞههاي جغسافيههاي
ا٘ػا٘ي ،ؼ  ،67قف .68-53

فسجي ٔالئي ،أيٗ؛ ؾػيٕهي ،تشادٜ؛ شيهازي ،وسأهت اِه.ٝ
(« .)1389تحّيُ اتؿهاد ويفيهت ش٘هدٌي دز ٘هٛا ي

زفيؿيأٖ ،جتثي؛ أيٗ قاِحي ،فسشيٗ؛ تمٛايي ،ؾّي اوثهس.

ؾٟسي ايساٖ» ،پطٞٚؽ  ٚتس٘أ ٝزيهصي ؾهٟسي ،ؼ

(« .)1388غههٙجؽ ٔيههصاٖ ز ههايتٕٙدي غههى٘ٛتي

(« .)1389غههٙجؽ ويفيههت ٔحههيب غههى٘ٛت دز

 ،2قف .16-1

ؾههٟسن اوثاتههاٖ تٟههساٖ»ٔ ،ههدزظ ؾّهه ْٛا٘ػهها٘ي-
تس٘أٝزيصي  ٚتٔايؽ فضا ،ؼ  ،4قف .85-63
زيهها ي ،تٟههسٚشٔ .)1388( .سجههؽ وههازتسدي اغههتا٘دازد ٚ
ويفيت ايساٖ ،تٟساٖ٘ :ؿس ٔستؽ.

لستا٘ي ،زغهَٛ؛ تيٕهٛزي ،زا هي« .)1389( .ٝتحّيّهي تهس

غسٔد ،شٞسٜ؛ تاشزٌهاٖ ،ؾثهاظ؛ جهاشي ،اِٟه.)1387( .ٝ

٘مؽ پازنٞاي ؾٟسي دز ازتمهاي ويفيهت ش٘هدٌي

زٚؼٞههاي تحميههك دز ؾّهه ْٛزفتههازي ،تٟههساٖ:

ؾٟسي تها اغهتفاد ٜاش اٍِهٛي Seeking-Escaping

لا ههي طثاطثههايئ ،حٕههٛد؛ ٚدادٞيههس ،اتههٛؾّي.)1389( .
فساتحّيُ دز پهطٞٚؽ ٞهاي اجتٕهاؾي  ٚزفتهازي،
تٟساٖ :ا٘تؿازات جأؿ ٝؾٙاغاٖ.

1392 ٖ تاتػتا،ْٚ دٜ ؾٕاز،)50(  پياپيٜ ؾٕاز،ْازٟ چٚ  غاَ تيػت،اغي وازتسديٙؾٝجأؿ

.140-111  قف،1 ؼ،دٟغي ٔؿٚفسد
هايٞيٚاوهاٚ  «فساتسوية ٘تايژ.)1389( .ؾّيٛ ات،يسٞدادٚ

 تهسي،»ٓٞٛالؿيت يا تٚ :ٍيٙٞ ٔطاِؿات فسٚ ويفي
.45-24 قف،22  ؼ،ًٙٞفس
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،»سي تثسيههصٟههاي ؾههٞ پههازن:زديٛ ٔههٝ٘ههٕٛ٘
-47 قهف،72  ؼ،اي جغسافياي ا٘ػا٘يٞؽٞٚپط
.61
ههاي ازشيههاتي ويفيههتٞ «ٔؿياز.)1386( .ٗ افؿههي،وثيٛوهه
 ؼ،سٟيهت ؾهٛٞ ،»سيٟسي دز ٔساوص ؾٟش٘دٌي ؾ
.86-75 قف،1
. ؾّي اوثهس،اييٛ ٔحٕد ز ا؛ تم،زجؿفسٛ افؿيٗ؛ پ،وثيٛو
سي دزٟزيهصي ويفيهت ش٘هدٌي ؾهٝٔ «تس٘ا.)1384(

ايٞ جػهتاز،»هاٞ ؾاخفٚ

 تؿازي،سئٟساوص ؾ

.13-6  قف،12 ؼ،سغاشيٟؾ

ؼ تحميكٚ ز.)1386( .ٖاٚ نِٛ ،دٟٖٛٙ؛ وأپٕٛ زي،يٛوي
.تياٛ ا٘تؿازات ت:ٖساٟ ت،ْ اجتٕاؾيّٛدز ؾ
 اجتٕهاؾيٝ «غسٔاي.)1387( . ؾّي،يٛ؛ ٘مٜ غؿيد،غيٌٚس
، اجتٕهاؾيٜ زفها،»ٖس وسٔهاٟ ويفيت ش٘دٌي دز ؾٚ
.82-61 قف،31 ٚ 30ؼ
:سيْٟ ويفيهت ش٘هدٌي ؾهٟٛ «ٔف.)1388( .ٝ قديم،ِطفي
زيههصيٝجؽ تٖ دز تس٘أههٙ غههٚ  اتؿههاد، تؿههازي
.80-65 قف،4 ؼ، جغسافياي ا٘ػا٘ي،»سيٟؾ

اغهيٙؾٝ جأؿه.)1389( .ادٛ جه،؛ ٘ػهسيٝ ٔس ي،ٔ تازي
.ٖاغاٙؾٝ ا٘تؿازات جأؿ:ٖساٟ ت،ويفيت ش٘دٌي
.)1384( . غيد ا ٕد،شتتاديٚاد؛ فيسٛ ٔحٕد ج،زٛ٘اطك پ
ٖأُ ٔؤثس تس ؾىٌُيهسي تٛ ؾٚ  اجتٕاؾيٝ«غسٔاي
،28 ؼ،)24( ٖاغي ايهساٙ ؾٝ جأؿ،»ٖساٟس تٟدز ؾ
.91-59 قف
، ا ٕدز ها؛ قهفا،ِٝٛز ٔها غهٛ ٔحػهٗ؛ اقهغسپ، ا٘يٛ٘
 «ويفيهت ش٘هدٌي.)1387( .هدئٟ ،ؾيٕا؛ وسٔها٘ي
سٟ اجتٕهاؾي دز ؾهٝ تٖ تا غسٔايٝ زاتطٚ ٖ٘داٚسٟؾ

ْٜ اجتٕههاؾي دا٘ؿههٍاٛ ؾّههٝٔاّٙفكههٚ د،»دٟٔؿهه

